
Kiezen doe je fff
Een studie kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Windesheim Flevoland, de hogeschool in Almere, helpt scholie-
ren door tijdens de open avond op donderdag 19 januari de studiekeuzeworkshop “Kiezen doe je fff” aan te 
bieden. Aan de hand van de begrippen Feiten, Fantasie en Focus kunnen scholieren samen met hun ouders 
alle gedachten, twijfels en dromen ordenen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de voorlichtingsrondes van 
de achttien hbo-opleidingen. De workshop is gratis. “De kracht van deze workshop is de eenvoud,” vertelt 
coach en adviseur studentbegeleiding Claudia Tempels. “Het is een simpel model, het bestaat uit slechts 
drie fases. Samen met je ouders loop je deze fases door en zet je concrete acties op papier.” De workshop 
duurt drie kwartier en begint om 17.15 uur. 

Kiezen in drie fases
Tempels legt het principe uit: “In 
de eerste fase zet je de feiten op 
een rij: wat weet je al, waar twijfel 
je tussen, hoe zien je vrienden je? 
Daarna kijk je naar je fantasie: wat 
is je droombaan? Maar ook: hoe 
zie je jezelf als student? Wil je op 
kamers of blijf je thuis wonen? En 
dan volgt de focus: wat wil je nog 
weten? Welke vragen ga je straks 
stellen bij de voorlichtingen? En ook 
belangrijk: wanneer wil en moet je 

beslissen? Hiermee kun je aan de 
slag.”

Ouders coachen hun kind
Een ander voordeel van deze work
shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
ouders, maar aan een andere ouder 
gekoppeld. “Zo kunnen de ouders 
met oprechte interesse vragen stel
len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
medewerkers klaarstaan om vragen 
te beantwoorden. Een ge detailleerd 
programma staat op de website.

Windesheim Flevoland helpt met kiezen van een studie tijdens open avond op 19 januari

Meer weten?

•  Bel of mail 
Windesheim Informatiecentrum 
088 469 88 88 
info@windesheimflevoland.nl

•  like ons op faceBook 
www.facebook.com/windesheim
flevoland

•  Word vrienden op Hyves 
windesheimflevo.hyves.nl

•  volg ons op TWiTTer 
twitter.com/windesheimflevo

• www.windesheimflevoland.nl
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Cedric van den Berg (19) is 
woonachtig in Soest en studeert 
aan de hogeschool Windesheim 
Flevoland. Hij zit in het tweede jaar 
van de opleiding Ondernemen, 
Innovatie en Techniek.

Vadertje tijd tikt hard op de hogeschool in 
Almere! Het eerste jaar van keihard blokken en 
tentamens ligt alweer ver achter mij en nu was 
het moment om al de opgedane kennis los te 
laten op de wereld. Het lijkt ook pas gisteren 
dat onze docent van ‘Jong Ondernemen’ ons 
het veelbeloofde project voordroeg. Dit project 
zou ons opstapje worden in de hardcore zaken-
wereld van Nederland. De opdracht luidde: 
’Verzin een nieuw product en breng deze op 
de markt’.

In een groepje van vier studenten ging ik snel 
aan de slag. Na veel brainstormen kwamen we 
tot een innovatief, nieuw en vooral leuk idee, 
namelijk een houten vormpje dat je in de haard 
kon gooien. Het blokje ontbrandt vervolgens in 
de meest mooie kleuren. Hiermee hebben we 
een mooi product in handen, dachten we. Na 
veel research en een enquête hadden we een 
volledig businessplan opgeleverd. Maar na veel 
testen kwamen we er achter dat het verkrijgen 

van de juiste stoffen moeilijk te realiseren was 
waardoor ons idee letterlijk in rook opging. 

Vanaf dat moment waren we weer terug bij af. 
Na een nieuwe brainstormsessie besloten we 
een ander idee uit te werken: de sneeuwketting 
voor de fiets. We veranderde onze bedrijfs-
naam in ‘Nieuwwiel’ en gingen keihard aan de 
slag om ons product te realiseren. Een periode 
van bloed, zweet en tranen volgde, maar alle 
inspanning bleken deze keer niet voor niets! 
Onze uitvinding is een succes en bracht ons 
zelfs bij het tv-programma ‘Koffietijd’ op RTL4. 
Dat was niet zonder gevolgen. Een groothan-
del wil met ons samenwerken, veel mensen 
willen meedenken of het product kopen. Zelfs 
iemand uit Slowakije wil de sneeuwketting 
voor de fiets hebben! 
Het is een fantastische ervaring. Vooral omdat 
ik nu besef dat dit hele avontuur pas zes maan-
den geleden is begonnen. Van mij mag het dan 
ook weer snel gaan sneeuwen.

De witte weken van een student
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Yassien Ismaiel studeert Engineering 
Design and Innovation (Ondernemen, 
Innovatie en Techniek) aan hogeschool 
Windesheim Flevoland in Almere. Hij zit 
in het tweede jaar en heeft samen met 
medestudenten een eigen bedrijf.

Veel dagelijkse irritaties en problemen 
om ons heen zijn tot heden niet opgelost. 
Waarom? Omdat er onvoldoende studen-
ten worden opgeleid zoals ik opgeleid word 
op Windesheim Flevoland.

‘Ja leuk, dat je dat zegt; maar wat doe je dan, 
Yassien?’

Ik ben een ondernemende en innovatieve 
uitvinder. Oftewel, een Willie Wortel die 
niet alleen met leuke ideeën komt, maar 
ook winst kan maken met zijn eigen ideeën.  
Nu kun je   ideeën hebben, maar daar een 
product van maken is een ander verhaal.  En 
dat leer ik op de hogeschool. Ik word niet 
opgeleid door leraren, maar door onderne-
mers! Dat is echt uniek. Een combinatie van 
theorie op hbo-niveau en waardevolle erva-
ring uit de praktijk van deze ondernemers 

heeft ervoor gezorgd dat ik zelf een bedrijf 
heb kunnen starten, genaamd O-BOX! 

De naam staat voor ‘’think out of the box’’ 
en ons eerste product lost alvast één pro-
bleem en een vaak terugkerende irritatie 
op: oordopjes die snel kapot gaan en in 
de knoop raken. Daarom bedachten we de 
rapidroller, waar je snel je oordopjes mee 
kunt opbergen. Maar dat is niet het enige 
wat onze roller kan. Je kunt hem ook als 
standhouder gebruiken voor bijna elke tele-
foon. Zo kun je makkelijk een filmpje op je 
telefoon bekijken.

Wij werken met passie en zijn constant 
verfrissend en innovatief bezig. Wij grijpen 
de kansen die veel andere bedrijven niet 
durven nemen. Multinationals? Eat your 
heart out!

Over vijf jaar is mijn bedrijf 
een bedreiging voor de multinationals
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Sanne Maarsingh (20) woont in 
Lelystad en studeert aan hogeschool 
Windesheim Flevoland in Almere. 
Ze zit in het eerste jaar van de 
opleiding Communicatie.

Het is inmiddels alweer een half jaar gele-
den: mijn eerste dag op Windesheim 
Flevoland.  Het was spannend, maar leuk. 
Het gebouw rook naar nieuw plastic en 
vers uitgepakte dozen. Iedereen keek uit 
naar het nieuwe schooljaar en naar de 
verschillende opleidingen. Zelf heb ik 
gekozen voor Communicatie. Een studie 
die mij moet opleiden tot een vaardige, 
mondige en creatieve manager in het 
communicatievak. Dat klinkt goed, niet 
waar?

Een half jaar en twee tentamenweken 
later studeer ik met veel plezier in Almere. 
Het gebouw ruikt inmiddels naar onder-
wijs, kennis en leergierigheid. Vakken als 

marketing, communicatie en organisatie-
kunde geven mij energie. De eerste mar-
ketingopdracht was ‘verzin een nieuw 
dropje voor een dropmerk en breng deze 
op de markt’. Hoe leuk is dat? Mijn hoofd 
spoelde over van ideeën toen ik samen 
met mijn werkgroep het ultieme dropje 
had bedacht, de verkooplocaties vast-
stelde en de verpakking maakte. Ik merk 
dat ik stap voor stap het communicatie-
vak in de vingers krijg. En het mooie is, 
dat ik tijdens de comakeropdrachten de 
kennis direct kan toepassen. Zo leer ik 
elke dag nieuwe vaardigheden voor de 
toekomst. En dat is wat ik zoek. Nog even 
en ik  breng niet alleen een dropje, maar 
ook mezelf op de markt. 

Breng eens een dropje op de markt
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Sipan Ali studeert Engineering Design 
and Innovation (Ondernemen, 
Innovatie en Techniek) aan hoge-
school Windesheim Flevoland. Hij zit 
in het tweede jaar en heeft zijn eigen 
studentbedrijf. Voor zijn studie was 
hij onlangs in Parijs, waar hij een 
 bijzondere klant ontmoette.

Er wordt altijd gezegd: doe je best op 
school, zorg dat je aanwezig bent, maak je 
huiswerk, ken de theorie, geloof in jezelf 
en je product, noem maar op. Dat is zeker 
belangrijk, maar zelf geloof ik meer in: lef 
tonen, vallen en opstaan. Want zakendoen 
gaat vooral om een goede communicatie 
tot stand brengen met je wederpartij en 
in gesprek gaan met de potentiële klant. 
Er bestaat immers geen college waarin je 
verteld wordt wat je in verschillende situ-
aties moet doen wanneer mensen op een 
bepaalde manier reageren. 

Dat is een vak waarin jij jezelf les moet lesge-
ven, hierin ben jij de docent en de student. 
Aan de hand van eigen ervaringen ontwik-
kel je zelf alle vaardigheden die je nodig 
hebt. En dat doe ik dan ook. 
Van 21 tot 23 maart was ik in Parijs, uit-

genodigd voor het international Global 
Enterprise Project. Dat is een internatio-
nale ondernemerswedstrijd voor studenten 
uit heel Europa. Hier zag ik verschillende 
directeuren van multinationals rondlopen, 
mensen in zulke functies had ik nooit eerder 
aangesproken. 

Maar ik was niet bang om het fout te doen, 
dus ben ik met collega´s van mijn student-
bedrijf O-Box op bijna iedereen afgestapt en 
we hebben meerdere van onze producten 
(de RapidRoller) verkocht. Uiteindelijk is het 
ons zelfs gelukt om er eentje aan Androulla 
Vassiliou, de Europese Commissaris van 
Jeugd, Educatie en Cultuur, te verkopen. 
Dat is toch niet mis. Deze vrouw staat aan 
de Europese politieke top en koopt ons 
product! Kijk, dat leer je niet op school. Dat 
moet je zelf ontdekken. 

Van student tot internationaal zakenman, 
het kan snel gaan!

Sipan Ali (rechts) en zijn collega’s verkopen 
product aan Europese commissaris Androulla 
Vassiliou. Foto: Gabriela Zidkova

Hulp nodig bij studiekeuze?

Kom naar de open avond  
van Windesheim Flevoland
Praten met studenten. Vragen stellen aan docenten. Rondkijken in het 
gebouw en bij de opleiding. Voorlichtingsrondes bezoeken. En hulp krijgen 
bij je studiekeuze als je dat nodig hebt. Op donderdag 19 april opent hoge-
school Windesheim Flevoland in Almere weer de deuren voor scholieren en 
hun ouders. En om die avond optimaal te benutten kun je je goed voorbe-
reiden met de nieuwe online test  ‘Kiezen doe je fff’.

 donderdag 19 april 2012
 van 17.00 tot 20.00 uur 

Hospitaaldreef 5  Almere

www.windesheimflevoland.nl

Open avond hogeschool 

Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5
1315 RC Almere

Programma 

17.00 uur: 
opening informatiemarkt

17.15 uur: 
voorlichtingsronde opleidingen + 
workshop ‘Kiezen doe je fff’ +  
algemene presentatie

18.15 uur: 
voorlichtingsronde opleidingen + 
algemene presentatie

19.15 uur: 
voorlichtingsronde 
opleidingen 

20.00 uur: 
einde open avond

Aanmelden voor de open avond 
kan via de website:
www.windesheimflevoland.nl

OPEN AVOND

Op de open avond kun je sfeer 
proeven, maar ook studiekeuzehulp 
krijgen. Door een workshop te volgen 
of een rondleiding van een student-
coach te volgen.

 ‘Kiezen doe je fff’
Sommige scholieren weten al jaren 
wat ze willen worden, voor anderen is 
het lastiger om een studie te kiezen. 
Daarom biedt Windesheim Flevoland 
de studiekeuzeworkshop ‘Kiezen doe 
je fff’. Aan de hand van de begrippen 
Feiten, Fantasie en Focus bepalen 
aankomend studenten samen met hun 
ouders de juiste vragen om te stellen 
op de open avond. Deelname aan de 
workshop is gratis.

Goed voorbereid naar de avond
‘Kiezen doe je fff’ kan ook thuis, met 
de online test op windesheimflevo-
land.nl. In tien vragen wordt duidelijk 
wie je beslist moet spreken op de open 
avond om antwoord op je vragen te 
krijgen. De test is een goede voorbe-
reiding op de open avond.

Studentcoach
Uiteraard kunnen de studenten van 
Windesheim Flevoland het beste 
vertellen hoe het is om aan deze 
hogeschool te studeren. Daarom 
staan er ook studentcoaches klaar om 
bezoekers rond te leiden, over hun 
opleiding te vertellen en vragen te 
beantwoorden.

Kiezen doe je fff
Een studie kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Windesheim Flevoland, de hogeschool in Almere, helpt scholie-
ren door tijdens de open avond op donderdag 19 januari de studiekeuzeworkshop “Kiezen doe je fff” aan te 
bieden. Aan de hand van de begrippen Feiten, Fantasie en Focus kunnen scholieren samen met hun ouders 
alle gedachten, twijfels en dromen ordenen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de voorlichtingsrondes van 
de achttien hbo-opleidingen. De workshop is gratis. “De kracht van deze workshop is de eenvoud,” vertelt 
coach en adviseur studentbegeleiding Claudia Tempels. “Het is een simpel model, het bestaat uit slechts 
drie fases. Samen met je ouders loop je deze fases door en zet je concrete acties op papier.” De workshop 
duurt drie kwartier en begint om 17.15 uur. 

Kiezen in drie fases
Tempels legt het principe uit: “In 
de eerste fase zet je de feiten op 
een rij: wat weet je al, waar twijfel 
je tussen, hoe zien je vrienden je? 
Daarna kijk je naar je fantasie: wat 
is je droombaan? Maar ook: hoe 
zie je jezelf als student? Wil je op 
kamers of blijf je thuis wonen? En 
dan volgt de focus: wat wil je nog 
weten? Welke vragen ga je straks 
stellen bij de voorlichtingen? En ook 
belangrijk: wanneer wil en moet je 

beslissen? Hiermee kun je aan de 
slag.”

Ouders coachen hun kind
Een ander voordeel van deze work
shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
ouders, maar aan een andere ouder 
gekoppeld. “Zo kunnen de ouders 
met oprechte interesse vragen stel
len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
medewerkers klaarstaan om vragen 
te beantwoorden. Een ge detailleerd 
programma staat op de website.

Windesheim Flevoland helpt met kiezen van een studie tijdens open avond op 19 januari

Meer weten?

•  Bel of mail 
Windesheim Informatiecentrum 
088 469 88 88 
info@windesheimflevoland.nl

•  like ons op faceBook 
www.facebook.com/windesheim
flevoland

•  Word vrienden op Hyves 
windesheimflevo.hyves.nl

•  volg ons op TWiTTer 
twitter.com/windesheimflevo

• www.windesheimflevoland.nl
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Sven van der Zaken (20) woont in Almere 
en studeert aan de Lerarenopleiding 
Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim 
Flevoland. Momenteel loopt hij stage: 
niet bij een Almeerse basisschool, maar in 
Zuid-Afrika.

Natuurlijk ging ik er vanuit dat er verschil-
len zijn, maar dat ze zo groot waren? Dat 
de klassen groot zijn en de leerkrachten 
een ouderwetse onderwijsmethode han-
teren vermoedde ik wel. Maar dat veertig 
procent van de studenten in groep acht nog 
geen kleuterboekje kan lezen, was voor mij 
schokkend. Ik zit in Zuid-Afrika, in het pit-
toreske dorpje Wellington. Ik loop stage op 
een plattelandsschool; zo worden ‘zwarte’ 
scholen hier genoemd.

Voordat ik vertrok, heb ik vanuit de oplei-
ding een cursus gehad ‘Begeleid hardop 
lezen’, een methodiek die proefondervin-
delijk vastgesteld is in een wetenschappe-
lijk onderzoek door het lectoraat Maatwerk 
Primair van Windesheim Flevoland. Na het 
overtuigen van de docent Afrikaans heb ik 

toestemming gekregen om met drie groep-
jes van elk elf leerlingen aan de slag te 
gaan. Allemaal zwakke lezers, aan mij de 
taak om voor hun het lezen weer leuk te 
maken. Het zoeken van de juiste teksten is 
vooral voor deze kinderen erg belangrijk. 
Medestudente Martje Meijknecht en ik zijn 
op zoek gegaan naar stripboeken, hebben 
rondgekeken in boekwinkels en zijn naar de 
plaatselijke bibliotheek geweest. Belangrijk 
bij begeleid hardop lezen is een positieve 
sfeer. Complimenten worden hier op school 
zelden gegeven. De kinderen mogen per 
groepje zelf een tekst uitkiezen, die lezen 
we dan samen en na elke zin krijgt het kind 
van een medeleerling een compliment. Hoe 
groot de verschillen ook zijn, Martje en 
ik gaan ervoor zorgen dat op Wellington 
Primêre het lezen weer leuk wordt!

Lezen weer leuk maken
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shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
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len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
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Odin de Jong is 21 jaar en studeert  aan 
de Lerarenopleiding Basisonderwijs 
(Pabo) van Windesheim Flevoland. Hij 
zit in het derde jaar en hoopt volgend 
jaar zijn studie af te ronden. Hij is ook 
derdejaars lid van [‘endzjin], de grootste 
studentenvereniging van Almere.

‘Bah Almere!’, dat hoor je meestal als je 
studenten van buiten Almere spreekt. Maar 
is dit ook de waarheid? Ik zeg nee! Sinds 
mijn eerste kennismaking met studenten-
vereniging [‘endzjin] tijdens de introductie-
week ben ik het studentenleven van Almere 
steeds beter gaan verkennen. Ik ben na 
de introductieweek van 2010 meteen lid 
geworden van de vereniging en bekleed 
sinds vorig jaar ook een bestuurlijke functie, 
waarvan ik erg veel leer. 
Ik ben lid geworden omdat [‘endzjin] een 
open vereniging is waar iedereen welkom is. 
En omdat er altijd leuke activiteiten op het 
programma staan. Een vrij recent voorbeeld 
is het eindfeest. In samenwerking met de 
hogeschool heeft de studentenvereniging 
dit uitgewerkt en georganiseerd en ik kan 
wel zeggen dat dit feest echt een groot 
succes was!
Als de studentensociëteit niet open is, ga ik 

graag uit in Almere. Het is er altijd erg druk 
en gezellig en ik voel mij ook veilig in de 
uitgaansgelegenheden in de stad. Omdat 
het studentenleven in Almere ‘upcoming’ is, 
wordt er veel tijd en aandacht besteed aan 
studenten en dat zie je ook je weer terug in 
het studentenleven.
Ik kijk ook graag over de stadsgrenzen heen. 
Zo ben ik net terug uit de VS voor een 
internationale stage. Erg leerzaam, maar 
het saldo van mijn bankrekening moet wel 
weer eventjes aangevuld worden! Buiten de 
vereniging om heb ik dan ook een bijbaan 
in een buurtdiscounter in Almere om alle 
dingen die ik graag doe te kunnen financie-
ren.  Ook dat hoort bij studeren in Almere.
Kortom, het studentenleven in Almere is 
wat je er zelf van maakt. Ik en velen met mij 
zijn in ieder geval druk bezig om de stad 
nog leuker te maken voor de studenten! 
Almere sucks? No way!

Het studentenleven in Almere sucks?

Iedereen is welkom van 17.00 tot 20.00 
uur in het gebouw van Windesheim 
Flevoland aan de Hospitaaldreef 5, in 
Almere-Stad. Alle opleidingen presen-
teren zich in drie voorlichtingsrondes, 
en daarnaast kun je al je vragen stellen 
aan studenten en docenten. Ook bie-
den we een algemene presentatie over 
studeren bij Windesheim Flevoland en 
een informatiemarkt met onder meer 
DUO, het Windesheim Informatiecen-
trum en Almere Studentenstad. 

Goed voorbereid naar  
de open avond
Als je weet wat je nog wilt vragen, haal 
je het meeste uit de open avond. Zorg 
daarom dat je goed voorbereid bent. 
Dat kan door de online studiekeuzetest 
te maken of door het vragenlijstje van 
de online test ‘Kiezen Doe je fff’ te 
maken. Ook kun je op de open avond 
zelf de workshop ‘Kiezen Doe je fff’ 
volgen. Door alle Feiten en Fantasie 
op een rijtje te zetten, bezoek je de 
voorlichtingen van de avond met de 
juiste Focus.

Bijzondere opleidingen
Heb je nog geen idee wat je wilt gaan 
studeren?  Verdiep je dan eens in de 
bijzondere opleidingen van Windes-
heim Flevoland. Denk aan Mobiliteit, 
een veelzijdige opleiding, die techniek, 
gedrag en management combineert. 
Verder bieden we ook de unieke 
opleiding Engineering, Design and 
Innovation (Ondernemen, Innovatie 
en Techniek) die je opleidt tot een 
innovatieve technicus met kennis van 
bedrijfskunde en ondernemen. Of kijk 
rond bij de Lerarenopleiding Basison-
derwijs (Pabo), voor een veelzijdige 
baan in het basisonderwijs. En we 
hebben nog vijftien bijzondere hbo-
opleidingen voor je. Kom ze ontdekken 
op de open avond!

Meer weten? 
Wil je het gedetailleerde programma 
weten of je alvast aanmelden? Kijk dan 
op www.windesheimflevoland.nl 
Hier vind je ook meer informatie over 
de achttien hbo-opleidingen van  
Windesheim Flevoland.

Last minute een hbo-opleiding 
kiezen in zomerse sferen

PROGRAMMA OPEN AVOND

17.00 uur: opening informatiemarkt

17.15 uur: voorlichtingsronde  
opleidingen + workshop ‘Kiezen  
doe je fff’ + algemene presentatie

18.15 uur: voorlichtingsronde  
opleidingen + workshop ‘Kiezen  
doe je fff’ + algemene presentatie

19.15 uur: voorlichtingsronde  
opleidingen 

20.00 uur: einde open avond

Je kunt je aanmelden voor  
de open avond op: 
www.windesheimflevoland.nl 
Tevens vind je hier meer  
informatie over de opleidingen.

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5
1315 RC Almere

Diploma op zak, terug van vakantie, je hoofd leeg. Dit is het moment om je 
vervolgopleiding te kiezen! Daarom organiseert hogeschool Windesheim 
Flevoland op donderdag 23 augustus een last minute open avond, om nu 
een hbo-opleiding te kiezen. En om het lekker zomers te houden, bieden we 
je graag een alcoholvrije cocktail of een ambachtelijk schepijsje aan.

Windesheim Flevoland
in de zomer
Windesheim Flevoland zit niet stil 
deze zomer. Je treft ons op donder-
dag 16 augustus in het centrum  
van Almere, waar we kauwgom 
uitdelen voor een frisse start van  
het nieuwe studiejaar. En op zater-
dag 18 augustus is ons promotie- 
team op Strandfestival Zand.

Windesheim Flevolandse Zaken

/ nieuws  p3

Diana Kwast van 
Welzijn en Gezondheid: 
“En nu wil ik naar 
buiten!”

/de student p5

Student Rayan Abdo: 
“Ik ben Rayan van
Bedrijfskunde, 
geen nummer.”

/ nieuws  p7

Frank Sengers van 
Onderwijs & Opvoeding 
legt uit: “Sterke leer-
krachten voorkomen 
zwak onderwijs.”

/ nieuws  p4

“Ik merk dat groei, 
innovatie en verbinding 
in deze regio heel  
belangrijk zijn.” zegt 
Kees Stolwijk, Economie 
& Management

/ nieuws  p8

Joost van den Donk, ICT 
& Techniek: “We willen 
professionals afleveren 
die kunnen verbinden.”

Dit is de eerste uitgave van Windesheim Flevolandse Zaken. Met deze krant wil 

Windesheim Flevoland de regio op de hoogte houden van wat er op de hogeschool 

gebeurt, wat er ontwikkeld en gebouwd wordt en wat de plannen zijn. 

Wat vinden studenten van studeren aan Windesheim Flevoland? 
We legden Sanne Maarsingh, eerstejaarsstudent Communicatie, 
drie stellingen voor.

 1. Windesheim Flevoland is voor mij...
“Belangrijk. Ik had ook voor een al langer bestaande hogeschool 
kunnen kiezen, maar koos bewust voor Windesheim Flevoland. 
Omdat de school nieuw is, kun je meedenken. De kleinschaligheid 
spreekt me ook erg aan, daardoor val je sneller op en kun je meer 
doen. Het lijkt me heel bijzonder dat ik een van de eerste communi-
catieprofessionals zal zijn die er afgestudeerd is. Er zijn hier zoveel 
mogelijkheden om te innoveren en dingen aan te pakken. Deze zomer 
doe ik bijvoorbeeld de marketing voor het WK basketbal dames. En ik 
zit nog maar in mijn eerste jaar!”

 2. Almere studentenstad is voor mij...
“Hmmm... Er wonen wel veel jongeren in Almere, maar of het 
daarmee ook een studentenstad is? Zelf ben ik geboren en getogen 
in Lelystad en woon daar nog steeds, ik doe niet zoveel in Almere. 
Studentenvereniging [‘endzjin] is ook niet zo zichtbaar. Ik heb een 
jaar in Amerika gestudeerd, daar was het heel gebruikelijk dat je 
na school van alles ging doen met je medestudenten. Hier gebeurt 
dat veel minder. Het lijkt mij heel leuk om bijvoorbeeld met veel 
studenten mee te doen aan de Almere City Run. Dat soort activiteiten 
zouden helpen van Almere een studentenstad te maken. We moeten 
ook meer een binding met elkaar en met de stad hebben. Als dat 
lukt, zijn we goed op weg.”

 3. Comakership is voor mij...
“Comakership is heel belangrijk voor me. Ik heb met mijn team 
een app bedacht voor studenten van Windesheim Flevoland: je 
rooster, cijfers, mededelingen toegankelijk via de app. Een 
Comakership verschilt wezenlijk van een stage. Ik moet echt 
een product leveren, bij een stage loop je alleen mee. Met een 
Comaker doe je echt iets, je bedenkt een oplossing voor de 
vraag van een bedrijf. Dat is erg stimulerend en leerzaam.”

 / De student: Sanne Maarsingh

’We willen zoveel mogelijk 
verbindingen leggen’ 
Een hogeschool realiseren die 
plek gaat bieden aan zo’n vijf-
duizend hbo’ers uit de regio.  
Met een aantal bijzondere oplei-
dingen en een onderwijsmodel 
dat uniek is in Nederland. Geen 
hogeschool aan de rand van de 
stad, maar midden in Almere. 
Dat stadshart is de campus,  
met winkels, bedrijven en voor-
zieningen om de school heen 
waar samenwerkingsverbanden 
mee zijn. Samenwerkingsverban-
den waar studenten, partners en 
school optimaal van profiteren. 
En samenwerkingsverbanden 
met de regio, die maken dat de 
jonge hogeschool van meerwaarde 
is voor de regio waarin ze staat.

Rieke de Vlieger en Duco Adema 
vormen samen de directie van 
Windesheim Flevoland. “Het is in 
Nederland nog nooit vertoond dat 
zoveel opleidingen tegelijkertijd 
van start gaan,” zegt Rieke de 
Vlieger. “Daarnaast is er in het 
hoger beroepsonderwijs veel aan 
de hand. Toch moeten we alles 
op orde hebben, alsof we al jaren 
bestaan. Dat betekent dat we veel 
bordjes tegelijkertijd in de lucht 
moeten houden. Maar het gaat 
goed. En dat zie je terug in de 

aanmeldingen. Vorig schooljaar 
zaten we twintig procent boven de 
prognose, en dit jaar zitten we qua 
aanmeldingen zo’n twintig procent 
boven het aantal aanmeldingen van 
vorig jaar op hetzelfde moment.”
Duco Adema voegt toe: “De 
naamsbekendheid in de regio kan 
nog iets beter. Daar doen we veel 
aan. We waren bijvoorbeeld nog 
niet zo bekend bij het middelbaar 
beroepsonderwijs. Daarom is er 
onlangs een convenant met ROC 
Flevoland afgesloten om door-
lopende leerlijnen te stimuleren, 
mbo-leerlingen hier in huis te 
halen en docenten voor te lichten.”

Stadscampus
De hogeschool van Flevoland staat 
in het hart van de stad en dat is 
niet voor niets. “We streven een 
stadscampus na waarbij we inten-
sief samenwerken met omliggende 
bedrijven en instellingen,” legt 
Rieke de Vlieger uit. “Een deel 
van het verpleegkunde-onderwijs 
vindt plaats in het ziekenhuis, onze 
mediatheek is in de nieuwe biblio-
theek, onze bedrijfsfitness is onder-
gebracht bij een lokale sportschool. 
Als functies er al zijn, moeten wij 
die niet ook zelf willen regelen, maar 
kunnen we beter samenwerken met 

partners in de regio.”
“Die samenwerking met partners 
wordt voortdurend uitgebreid,” 
zegt Duco Adema. “Je ziet het 
terugkomen in de Comakerships, 
maar het kan ook in de vorm van 
een gastdocentschap of activiteiten 
voor ondernemers. De ontvangst 
en de bereidheid samen te werken, 
zijn heel goed. Tegelijkertijd voelen 
we ook heel hoge verwachtingen.” 
Rieke de Vlieger: “Door de klein-
schaligheid hebben we relatief 
weinig docenten en kunnen we 
voor de meeste opleidingen ook 
nog geen ouderejaars leveren.
De docenten hebben hun handen 
vol aan het ontwikkelen van het 
curriculum en het onderwijs, in die 
zin moeten we de verwachtingen 
soms een beetje temperen.” 

> Lees verder op pagina 2

‘Ik ben onder de 

indruk van hoe de 

studenten het 

Comakership oppak-

ken, heel serieus en met 

groot enthousiasme.’

Hogeschooljaar 2012-2013

‘Toen ik mijn cv online geplaatst had, 
werd ik twee keer per dag gebeld.’ p8

> vervolg van voorpagina

Kennis ontwikkelen en behouden
Windesheim Flevoland vindt het be-
langrijk kennis in de regio te ontwik-
kelen en te behouden. Duco Adema: 
“Dat doen we door studenten binnen 
te halen die anders wellicht niet 
zouden gaan studeren, maar ook 
door studenten kennis te laten maken 
met potentieel toekomstige werk-
gevers via het Comakership. We 
willen zoveel mogelijk verbindingen 
leggen. Daarnaast hebben we lecto-
raten waarbinnen onderzoek wordt 
gedaan waar de regio, bijvoorbeeld 
het basisonderwijs, van profiteert. 
Ook willen we in de toekomst een 
service- en kennisorganisatie ont-
wikkelen waar ondernemers terecht 
kunnen voor bepaalde diensten, 
zoals masterclasses of opfriscursus-
sen. Dat zou samen kunnen met het 
bedrijvenloket van de gemeente.” 
“We hebben nu twee lectoraten”, 
vertelt Rieke de Vlieger,” maar we 
willen graag dat over een paar jaar 
iedere opleiding een leer- en werk- 
relatie met een lectoraat heeft. De 
lectoraten worden altijd in samen-
werking met de omgeving opgezet. 
Je profiteert van elkaars kennis en 
daar profiteert de regio weer van. 
Er zijn drie lectoraten in de maak: 
Economie, Robotica en Waterrisico-
management. Zodra de financiering 
gevonden is, kunnen ze van start.”

Onder de indruk van Comakers
Windesheim Flevoland onderscheidt 
zich van andere hogescholen door 
het Comakershipmodel. Dat is de 

plek waar theorie en praktijk samen 
komen en waar een win-winsituatie 
ontstaat voor student, opdracht- 
gever en hogeschool. “We hebben 
de afgelopen weken een aantal 
werkbezoeken afgelegd aan stu-
denten in Comakerships die aan 
het werk zijn bij de gemeente, 
provincie en bedrijfsleven,” zegt 
Rieke de Vlieger. “Ik stond er 
versteld van dat bijvoorbeeld 
tweedejaarsstudenten een product 
leveren waarvan de opdrachtgever 
zegt ‘het is nodig voor mijn voort-
bestaan’ of ‘het levert me geld op 
waardoor ik weer andere dingen kan 
doen’. ”Duco Adema deelt die 
ervaring: “Ik ben onder de indruk van 
hoe de studenten het oppakken, heel 
serieus en met groot enthousiasme.”

Kwaliteit als leidraad
Op dit moment wordt de oorspron-
kelijke businesscase van Windes-
heim Flevoland herijkt. Per slot van 
rekening is de wereld niet meer 
hetzelfde als die van 2008, toen de 
oorspronkelijke case ontwikkeld 
werd. Bovendien is er inmiddels 
veel ervaring opgedaan. Ook zijn de 
nieuwe prestatieafspraken met de 
staatssecretaris verwerkt. “Volgens 

die afspraken moeten we met de-
zelfde instroom meer uitstroom gaan 
genereren,” zegt Rieke de Vlieger. 
“Meer studenten moeten hun diplo-
ma halen in een kortere tijd.” 

Duco Adema: “Dat betekent iets 
minder opleidingen bij Windesheim 
Flevoland, maar meer ontwikkeling 
in de breedte. In plaats van een 
aparte opleiding Wellness & Health 
kunnen we dat thema als minor 
onderbrengen bij een bestaande 
opleiding. Zo denken we ook aan het 
ontwikkelen van een aantal tweeja-
rige opleidingen: associate degrees. 
Het vraagt een zorgvuldige afweging 
wat we kunnen gaan aanbieden, 
maar we willen in ieder geval een 
brede hogeschool zijn. De trend van 
het verhogen van kwaliteit, die ook 
vanuit Den Haag is ingezet, zal lei-
draad blijven.” Rieke de Vlieger legt 
uit: “Wij zoeken die kwaliteit vooral 
in de Comakerships, in maximaal 
aangesloten zijn op wat het werkveld 
vraagt en in het ontwikkelen van 
partnerschappen. Daardoor kunnen 
we sterke professionals afleveren.” 

Windesheim Flevoland heeft naast Almere ook Lelystad als lesplaats

In overleg met de gemeente Lelystad is ervoor gekozen om in drie fases de ontwikkeling van het hbo te 
stimuleren. Voor de korte termijn tot en met 2015 wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de nadere 
afspraken met ROC Flevoland, bijvoorbeeld de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. Voor enkele 
daarvan wordt beoogd deze te laten doorlopen in minors zoals de minor Leiderschap.
Indien in de komende jaren het aantal studenten afkomstig uit Lelystad zal groeien, wordt in de tweede 
fase tot en met 2020 de lesplaats in Lelystad verder ingevuld. In samenhang met de plannen voor toe-
komstige uitbreiding van het opleidingsaanbod van Windesheim Flevoland zal worden verkend welke 
mogelijkheden er voor Lelystad zijn. Deze kunnen liggen in het verlengde van bijvoorbeeld incompany-
opleidingen, of voortvloeien uit een lectoraat, bijvoorbeeld voor watermanagement.
Voor de lange termijn zal de verdere ontwikkeling onder meer afhankelijk zijn van de ontwikkeling van 
luchthaven Lelystad. In samenhang met aanbod van ROC Flevoland is de ontwikkeling van logistiek-
onderwijs als voorbeeld genoemd.

 Comakerships leveren een  
 win-winsituatie op voor alle  
 betrokkenen. Studenten kun- 
 nen gericht ervaring opdoen  
 en bedrijven hebben toegang  
 tot actuele theoretische kennis  
 en innovatieve ideeën van de  
 student.

Een Comaker is een specifieke 
opdracht voor een student, van 
en voor een organisatie. Resultaat 
is een dienst of product waar de 
opdrachtgever daadwerkelijk 
iets aan heeft. Comakership loopt 
als een rode draad door alle 
opleidingen van Windesheim 
Flevoland. Een draad die studen-
ten, docenten en bedrijfsleven en 
organisaties in de regio met elkaar 
verbindt. Het is de plek waar 
theorie en praktijk op hbo-niveau 
samenkomen. Het Comakership-
model van Windesheim Flevoland 
is uniek in Nederland.

Sophia Overbeeke is accountmana-
ger bij Windesheim Flevoland en 
houdt zich bezig met de ontwik-
keling van het Comakership: 
“Het is heel bijzonder om hier mee 
bezig te zijn. Een uniek concept 
uitwerken is een hele klus, maar 
zeer de moeite waard. En geluk-
kig vinden onze studenten en de 
bedrijven en organisaties dat ook. 
Niet voor niets, want het gaat over 
echte projecten bij echte bedrijven, 
niet alleen een ‘meeloopstage’ 
dus. Iedere hogeschool is bekend 
met projectmatig onderwijs, maar 
dat gebeurt meestal binnen de 
opleiding. Bij ons gaan studenten 
meestal vanaf het tweede leerjaar 
een aantal dagen per week naar een 
opdrachtgever voor hun Comaker. 
Zo ontwikkelen ze al snel een 
professionele houding. Studenten 
hoeven na het afstuderen niet meer 
te wennen aan bedrijfscultuur 
of ontdekken dat dingen anders 
lopen dan in de boekjes staan. 

Deze werkervaringen doen ze al 
op tijdens hun opleiding. Als ze 
afstuderen, zijn het zelfredzame, 
volwassen professionals. Met erva-
ring in het werkveld waar zij zich 
op richten. Dat is onze ervaring 
met oud-studenten van de oplei-
ding Information Engineering,
die al sinds eind jaren negentig 
werkt met Comakers. De voor-
bereiding op de beroepspraktijk 
is dankzij de Comakerships 
optimaal.”

De diensten en producten die 
de studenten leveren, passen bij 
de opleiding en het studiejaar. 
Van een advies voor een nieuw 
softwarepakket tot een lessenreeks 
voor hoogbegaafde basisschool-
leerlingen. “Een Comakership is 
nooit vrijblijvend. De Leraren-
opleiding Basisonderwijs (Pabo) 
bijvoorbeeld had altijd al een 
praktijkgericht karakter waarbij 
stage belangrijk was. Ze gaan nu 

een stap verder door studenten te 
laten werken aan de verbetering 
van basisscholen. Er zijn ook voor-
beelden van studenten die hun eigen 
product op de markt brengen of bij 
de gemeente een efficiëntietraject 
opzetten.”

Op dit moment is het aantal Co- 
makerships nog beperkt, simpel-
weg omdat de meeste opleidingen 
nieuw zijn en alleen nog eerste-
jaarsstudenten hebben. Vanaf het 
hogeschooljaar 2013-2014 komen 
er meer studenten ‘op de markt’. 
“Dat is wel spannend,” zegt Sophia 
Overbeeke. “Bij veel opleidingen 
is de acquisitie van een Comaker 
deel van de opleiding. 

De prioriteiten voor het aangaan 
van Comakerships liggen in deze 
regio, we vinden het belangrijk dat 
de kennis en kunde voor de regio 
beschikbaar is. Een student die 
over de brug gaat studeren ben je 
vaak kwijt. Studenten kunnen zelf 
op zoek gaan naar een Comaker-
ship, maar wij helpen daarbij ook 
natuurlijk. Zo geven we potentiële 
werkgevers en werknemers en stu-
denten de kans elkaar te ontmoeten 
tijdens het Comakership Meeting- 
point dat we twee keer per jaar 
organiseren. Zo ontstaat een 
ontspannen manier van netwerken 
waarbij de studenten de eerste 
stappen kunnen zetten richting 
het Flevolandse werkveld.”

Comakership brengt theorie en praktijk samen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het
Comakership binnen uw bedrijf of organisatie?

Neem dan contact op met Sophia Overbeeke. 
Mail naar: spa.overbeeke@windesheimflevoland.nl

Unibail Rodamco is een grote multi-
national op het gebied van vastgoed 

en projectontwikkeling: onder andere 
van het nieuwe stadshart Almere, oftewel de 

CityMall 036. En aangezien Windesheim 
Flevoland het stadshart als campus gebruikt, 

lag het voor de hand dat er een samenwer-
king zou ontstaan met Unibail Rodamco. 

“We zijn niet alleen met stenen bezig, maar 
willen ook maatschappelijk meebouwen,” 
zegt Shopping Center Manager Allard Steen-
beek. “We hebben zitting in een adviescom-
missie van het bedrijfsleven die meedenkt 

over het curriculum van de opleidingen.
Windesheim Flevoland gaat uiteindelijk vijfdui-

zend studenten opleiden. Die studenten moeten     
 zich thuisvoelen in het stadshart. Een stadshart is niet 
alleen een winkelcentrum, het is de plek waar je elkaar ontmoet en waar 
het gebeurt. Unibail Rodamco kan met studenten bijvoorbeeld evenementen 
organiseren, maar als jongeren graag een bepaalde winkel in de stad 
willen hebben, staan we daar ook open voor. Almere is bij uitstek een stad 
voor jonge gezinnen. Met de komst van de studenten kan het stadshart de 
plek worden waar het gebeurt, een hart met een edge.”

Unibail Rodamco zet ook Comakerships uit onder de studenten. “Eén 
van de studenten doet onderzoek naar de trends die onder jongeren leven. 
Wij kunnen op de uitkomsten van het onderzoek inspelen. De studenten 
hebben vaak een andere insteek, een frisse blik waardoor wij op ideeën 
gebracht worden. We halen studenten in huis om ze kennis te laten maken 
met de complexiteit van facility management en verzorgen gastcolleges. 
Daarmee worden praktijk en theorie met elkaar verbonden. Ik zie in de 
toekomst nog veel meer samenwerkingsverbanden ontstaan. Er zijn heel 
veel raakvlakken.”

‘De studenten hebben vaak een 

andere insteek, een frisse blik waardoor wij 

op ideeën gebracht worden.’

‘Wij zoeken kwaliteit vooral in 
de Comakerships, in maximaal 

aangesloten zijn op wat het 
werkveld vraagt.’

Een edgy stadshart

 / De partner: Unibail Rodamco
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Lectoraat Klantenperspectief 
Ondersteuning Zorg
Dé klant bestaat niet
Zestien miljoen mensen op dat 
hele kleine stukje aarde... Zestien 
miljoen mensen met ieder hun 
eigen perspectief. Wat zou het 
dan mooi zijn als dat individuele 
perspectief ook centraal staat als 
je tijdelijk of langdurig afhan-
kelijk bent van hulpverleners. 
Het lectoraat Klantenperspectief 
in Ondersteuning en Zorg van 
Windesheim Flevoland zet zich 
daar voor in, door onderzoek te 
doen naar die klantenperspectie-
ven. Het lectoraat concentreert 
zich op drie onderzoekslijnen: 
zelfredzaamheid, kerncompeten-
ties en zorglogistiek. Dankzij het 
lectoraat hebben studenten en 
docenten toegang tot de nieuwste 
kennis en inzichten. Cliënten 
krijgen wat ze zoeken: de moge-
lijkheid om ondanks beperkin-
gen in eigen ogen een goed leven 
te leiden.

Lineke Verkooijen is als lector 
verbonden aan het lectoraat: 
“We zijn op zoek naar informatie 
waarmee het klantenperspectief 
een expliciete plaats kan krijgen 
in het hulpverlenend handelen. 
Klantenperspectief gaat veel verder 
dan klantvriendelijkheid. Het gaat 
erom dat je de eigen overtuigingen 
van mensen over wat voor hen 
een goed leven is een plaats geeft. 
Een cliënt kijkt altijd naar wat de 
zorg oplevert om een goed leven 
te kunnen leiden. Een hulpverlener 
kijkt naar de mogelijkheden om 
een probleem op te lossen, terwijl 
die oplossing misschien helemaal 
niet dat is waar de cliënt behoefte 
aan heeft. Beide perspectieven zijn 
geldig, maar hoe langduriger je als 
cliënt afhankelijk bent van zorg, 
hoe belangrijker dat klantenper-
spectief wordt. We zijn op zoek 
naar ‘gelijkwaardigheid’ waarbij 
we recht willen doen aan het per-
spectief van de hulpverlener en aan 
het perspectief van de cliënt. De 
onderzoeken zijn in opdracht van 
gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorginstellingen van ziekenhuizen 

tot jeugdzorg. We doen niet alleen 
onderzoek, maar ontwikkelen ook 
tools en trainingen om te helpen 
die relatie tussen klant en hulpver-
lening zo evenwichtig mogelijk te 
laten zijn. Bijvoorbeeld een check-
list ‘Zeggenschap in de Zorg’. 

Vraag het de klant
De ontwikkeling van kerncompe-
tenties als actief luisteren en de 
juiste vragen stellen zijn essentieel 
als je wilt handelen vanuit klanten-
perspectief. De resultaten uit de 
onderzoeken worden gebruikt in de 
opleidingen en komen via de stu-
denten terug in het werkveld. “We 
kijken welke kerncompetenties de 
professional moet beheersen om 
dat klantenperspectief een plek te 
geven,” zegt Lineke Verkooijen. 
“Die kerncompetenties worden in 
de opleiding tot bloei gebracht en 
daarmee gaat de afgestudeerde het 
werkveld in. Studenten van alle 
opleidingen Welzijn & Gezond-
heid krijgen de onderdelen ‘Vraag 
het de klant’ in het eerste jaar en 
‘Klantenperspectief: een inleiding’ 
in het tweede jaar aangeboden. 

’Vraag het de klant’ heeft tot doel 
om studenten te laten kennismaken 
met het klantenperspectief door het 
doen van onderzoek en het leren 
stellen van vragen aan klanten. 
Studenten gaan in het eerste jaar 
drie keer aan de slag met een op-
dracht.” ‘Klantenperspectief: een 
inleiding’ biedt op beginnersniveau 
kennis en vaardigheden om het 
klantenperspectief een plaats te 
geven binnen het handelen van de 
zorgprofessional. Studenten kun-
nen voor verdieping in een later 
stadium van hun opleiding nog kie-
zen voor de minor die het lectoraat 
van plan is te gaan aanbieden. 
 

De juiste zorg op de juiste plek
Behalve onderzoek doen en tools 
ontwikkelen voor het hulp-
verlenende deel van de zorg is 
zorglogistiek een belangrijke 
onderzoekslijn. Oftewel: hoe zorg 
je ervoor dat de juiste zorg, op 
het juiste moment, op de juiste 
plek bij de juiste persoon terecht 
komt? En ‘juiste’ wordt daarbij 
uiteraard mede gedefinieerd vanuit 
klantenperspectief. Inmiddels is er 
een eenjarige post-hbo-opleiding 
waarbij studenten leren vanuit 
klantenperspectief een zorglogis-
tiek vraagstuk uit de eigen praktijk 
aan te pakken. Behalve de opleiding 
Zorglogistiek wordt er ook onder-
zoek naar zorglogistiek gedaan. 
LinekeVerkooijen: “We hopen 
daarmee een bijdrage te leveren 
aan het voorkomen dat gezinnen te 
maken krijgen met verschillende 
hulpverleners, die langs elkaar 
heen werken. We richten ons daar-
bij nadrukkelijk op de logistieke 
processen. Daar valt een wereld te 
winnen.” Op termijn wordt er ook  
een minor Zorglogistiek aangeboden. 

‘We zijn op zoek naar 

informatie waarmee 

het klantenperspectief 

een expliciete plaats 

kan krijgen in het 

hulpverlenend 

handelen.’
Kees Stolwijk is manager 
Economie & Management. Hij 
is verantwoordelijk voor de 
opleidingen Bedrijfseconomie, 
Commerciële Economie, Human 
Resource Management, Commu-
nicatie, Bedrijfskunde MER en 
Small Business en Retail Manage-
ment. Kees is van huis uit
econoom en werkte twintig jaar
in het bedrijfsleven voor hij in
2011 de overstap maakte naar
het onderwijs. “Het is mooi aan
een maatschappelijk doel bij te
kunnen dragen.”

“Ik werk hier nu een jaar met heel 
veel plezier,” zegt Kees Stolwijk. 
“Het is mooi om samen te werken 
met mensen die hun vak beheersen 
en dezelfde motivatie hebben iets 

bij te dragen. Windesheim 
Flevoland is volop in ontwikkeling, 
daar deel van zijn is heel bijzonder. 
We zijn voortdurend bezig met 
innovatie en groei, daarin onder-
scheiden wij ons van veel andere 
onderwijsinstellingen. Ik merk dat 
groei, innovatie en verbinding in 
deze regio heel belangrijk zijn. In 
Amsterdam, waar ik veel gewerkt 
heb, ligt meer vast. Hier kun je in-
noveren en nieuwe dingen starten. 
Dat ondernemende zie ik terug 
bij onze docenten en studenten. 
Waarbij het wel een aandachtspunt 
is dat we ook afmaken waar we vol 
enthousiasme aan beginnen.”

Herkenning en erkenning
“Waar we ons ook in onderschei-
den is dat we kleinschalig zijn en 

Maatwerk-, trainingen, cursussen of workshops

Het lectoraat verzorgt naast onderzoek op verzoek ook incompany-,
dus maatwerk-, trainingen, cursussen of workshops. Meer weten? 
Mail naar Lineke Verkooijen via hec.verkooijen@windesheimflevoland.nl.

Economie & 
Management
‘Ondernemen zit in onze genen’

Almere is een studentenstad in 
ontwikkeling, op zoek naar een 
eigen identiteit. De stad hoeft 
geen Leiden te worden, of Gro-
ningen, maar wil vooral Almere 
zijn. Daarom werken onderwijsin-
stellingen voor hoger onderwijs, 
mbo, de gemeente, studenten-
vereniging [‘endzjin] en Almere 
City Marketing samen aan de 

doorontwikkeling van Almere 
voor de studentendoelgroep. “We 
hebben op 25 juni bij de gemeente 
Almere een convenant tussen deze 
partijen afgesloten. Het heeft een 
jaar geduurd voor alle partijen 
zo ver waren om daadwerkelijk 
afspraken te maken. Dat komt 
omdat we niet alleen een intentie 
tot samenwerking willen afsluiten, 

Almere Studentenstad
Studentin>Almere
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Welzijn & Gezondheid
Welzijn en Gezondheid van 
Windesheim Flevoland bestaat 
uit de opleidingen Verpleegkunde, 
Logopedie, Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening en 
Sociaal Pedagogische Hulpverle-
ning. Toekomstige hulpverleners 
worden opgeleid voor een prak-
tijk die, mede door de bezuini-
gingen, aan veel veranderingen 
onderhevig is. Daarom is het des 
te belangrijker dat professionals 
in de zorg niet alleen uitstekende 
vakmensen zijn, maar ook een 
ondernemende houding hebben. 
Op de hogeschool in Flevoland 
krijgen ze net dat beetje extra 
dat nodig is om die toegevoegde 
waarde te leveren. 

Diana Kwast is manager van Wel-
zijn & Gezondheid. Het afgelopen 
jaar is ze vooral bezig geweest de 
opleidingen goed op de rails te zet-
ten. Het aantal inschrijvingen van 
het afgelopen studiejaar overtrof 
de verwachtingen ruimschoots. 
“Het was een mooi, maar hectisch 
jaar,” zegt Diana Kwast. “Voor de 
opleiding MWD bijvoorbeeld waren 
er 76 inschrijvingen in plaats 
van de 16 waar we op gerekend 
hadden. Het was niet eenvoudig 
snel een goed docententeam samen 
te stellen dat voldoet aan de eisen 
die we stellen. Het hebben van 
een master is een harde eis en dat 
is binnen de welzijns- en gezond-
heidswereld lastig. We hebben 
samen met het werkveld gekeken 
naar de mogelijkheden en inmid-
dels staat er een team waarmee we 
het volgende studiejaar starten.” 

Samenwerking werkveld
De samenwerking met het werk-
veld is intensief. In juni was er 
een ontmoeting met zo’n zestig 
verschillende Flevolandse instel-
lingen. “We hebben verteld wat we 
het afgelopen jaar gedaan hebben 
en de rol toegelicht die de instellin-
gen kunnen spelen. Daar kwamen 
zaken uit die voor het werkveld en 
voor ons nuttig zijn en waarmee 
de kwaliteit van ons onderwijs 
verhoogd kan worden. We hebben 
binnen onze opleidingen ‘special 
weeks’ waarbij we het werkveld 
naar binnen halen. Mensen van de 
stichting MEE, Vitree of Jeugdzorg 
vertellen over hun werk. Daarnaast 
geven we de studenten de gelegen-
heid vrijwilligerswerk te doen 
waarmee ze studiepunten kunnen 
verdienen.”

Ondernemend zorgen
Net als alle studenten van Windes-
heim Flevoland gaan de studenten 
van Welzijn & Gezondheid aan 
de slag met Comakerships. Diana 
Kwast: “Comakerships zijn echte 
opdrachten voor externe opdracht-
gevers die op locatie uitgevoerd 
worden. Comakerships maken ons 
onderwijs bijzonder ten opzichte 
van andere hogescholen. Het biedt 
de kaders voor het soort onderwijs 
waar Windesheim Flevoland voor 
staat. Binnen dit cluster hebben we 
een mooi programma voor de ko-
mende vier jaar neergezet waarmee 
we ruimschoots kunnen voldoen 
aan de landelijk afgesproken com-
petenties. Behalve het onderwijs-
programma is er de onderzoekslijn 

van het lectoraat Klantenperspec-
tief in Ondersteuning en Zorg. 
Dat samen zorgt ervoor dat onze 
studenten mooie dingen kunnen 
doen, het zijn niet alleen goede 
vakmensen, maar ze hebben net 
dat beetje extra. Daarmee wordt de 
branche uiteindelijk naar een hoger 
niveau getild. Wellicht dat we in 
de toekomst ook aandacht gaan 
besteden aan bedrijfskunde, aan 
ondernemen in de zorg. Kun je een 
verpleegkundige mee laten denken 
over zorglogistieke processen? 
Wij denken van wel.”

Naar buiten!
De opleidingen staan nu als een 
huis. Het onderwijsprogramma, 
de Comakerships en het lectoraat 
vormen een stevige structuur waar-
binnen studenten opgeleid worden 
tot zorgprofessionals. “En nu wil 
ik naar buiten!” zegt Diana Kwast. 
“Ik wil naar de organisaties toe, 
afspraken maken over het prak-
tijkleren, de Comakers.
En gezamenlijkheid bevorderen. 
Als je welzijn en gezondheid 
voor de patiënt centraal zet, kun 
je elkaar op de inhoud vinden en 
heb je een gesprek. We hebben al 
veel mooie partners. Het is nu tijd 
om die samenwerking nog meer 
inhoud te geven.”

‘De opleidingen staan als een huis, nu wil ik naar buiten!’

Voorbeelden van Comakerships 
Welzijn & Gezondheid
 Casus
De thuiszorg is ontevreden over de manier waarop de overdracht is 
geregeld van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis.
Verpleegkundigen zijn onvoldoende op de hoogte van de specifieke 
problematiek van de ontslagen patiënt. 
Comakership: De student Verpleegkunde onderzoekt waar het mis-
gaat en hoe de overdracht beter kan worden georganiseerd.

 Casus
Veel jongeren in de stad maken schulden om luxegoederen als 
vakanties en telefoons te kunnen betalen en raken zo al jong in de 
problemen. Een organisatie voor algemeen maatschappelijk werk 
heeft nog weinig ervaring met deze doelgroep en zoekt een passende 
aanpak om deze jongeren te helpen. 
Comakership: De student Maatschappelijk Werk bedenkt een me-
thode voor jongeren om hun financiën op orde te krijgen. 
Ook denkt de student na over goede voorlichting om problemen te 
voorkomen. 

‘Comakerships 

maken ons onderwijs 

bijzonder ten opzichte 

van andere hogescholen. 

Het biedt de kaders 

voor het soort onder-

wijs waar Windesheim 

Flevoland voor staat.’
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‘Ik ben Rayan van Bedrijfskunde, 

geen nummer’

Rayan Abdo is er eerlijk over: “Deze studie was geen bewuste 
keuze. Ik moest voor september ingeschreven staan en Bedrijfskunde 
MER leek het meeste op wat ik eerder studeerde: international 
management. Ik woonde al in Almere, dus het lag voor de hand dat 
het Windesheim Flevoland werd, maar ik heb totaal geen spijt van 
mijn keuze. De studie is leuk en interessant en totaal anders dan 
mijn vorige opleiding. Ik heb het afgelopen jaar mijn kwaliteiten 
en sterke en zwakke kanten leren kennen en ken mezelf nu beter.” 

Rayan is eerstejaars Bedrijfskunde MER en heeft al twee Coma-
kerships achter de rug: een opdracht en een zelfbedacht project. 
“De eerste opdracht was helpen bij het professionaliseren van 
de Wereldwinkel in Almere-Haven. We hebben marktonderzoek 
gedaan en de winkel fi nancieel doorgelicht. Dat resulteerde in 
een plan. De opdracht sloot heel goed aan bij de vakken die we 
al afgerond hadden en uiteraard was er de docent om op terug te 
vallen. Voor de tweede Comaker hebben we samengewerkt met 
een regionale instelling en een importbedrijf. We hebben een strak 
businessplan voor een nieuwe webportal gemaakt. Het was een 
moeilijke opdracht, ook omdat we echt iets moesten laten zien. 
Je springt in het diepe en krijgt veel speelruimte, maar als het 
nodig is, zijn de docenten er om ons te begeleiden. 

Het is fi jn dat de school zo kleinschalig is, ik 
ben Rayan van Bedrijfskunde, geen nummer. 
Zeker bij zo’n uitdagende Comaker geeft dat 
steun.”

‘Ik merk dat groei, innovatie 
en verbinding in deze regio 

heel belangrijk zijn.’

willen blijven. Je zit als student 
niet in een collegezaal met 250 
anderen, maar in een groep van 
maximaal dertig. Herkenning en 
erkenning zijn belangrijk. We 
kunnen daardoor maatwerk in 
studentbegeleiding bieden. Ook de 
praktijkgerichtheid, de Comaker-
ships, zijn uniek. Studenten staan 
vanaf dag één met één been in de 
beroepspraktijk. Veel van onze 
docenten hadden of hebben een 
bedrijf of eigen beroepspraktijk en 
iedere opleiding heeft een werkveld-
adviescommissie met daarin be-
drijven en organisaties uit de regio. 
Zij zijn goed op de hoogte van de 
kennis, ervaring en competenties 
die nodig zijn en geven veel input 
op het onderwijsprogramma. We 
werken op die manier samen met 

onder andere de gemeentes Almere 
en Lelystad, ING en Rabo, Yakult 
en de Kamer van Koophandel.”

Ondernemen centraal
“Ondernemen staat bij ons cen-
traal, de studenten starten daar al 
in het eerste jaar mee. Volgend jaar 
organiseren we bijvoorbeeld weer 
een Ondernemersweek waarbij de 
tweedejaarsstudenten de eerste-
jaars begeleiden in het bedenken 
en op de markt brengen van een 
product of dienst. Degene die aan 
het einde van de week de meeste 
omzet heeft gemaakt, is winnaar 
van de ondernemerscompetitie. 
De winst is afgelopen jaar naar de 
stichting De Opkikker gegaan. 

Ik zie nog heel veel mogelijkheden 
in de toekomst. Ik wil een kennis-
instelling die naar buiten gericht is, 
die samenwerkt. We kunnen samen 
met retailorganisaties de managers 
van de toekomst opleiden, maar 
ook trainingen voor organisaties 
verzorgen of gastdocenten aan het 
bedrijfsleven leveren.

Ondernemerschap binnen Windes-
heim Flevoland is niet alleen voorbe-
houden aan de opleiding Small Busi-
ness & Retail Management, maar is 
verweven in veel meer opleidingen. 
Het zit in het curriculum en in de 
docenten. Dat trekt ondernemende 
studenten aan. Daardoor passen we 
uitstekend bij een ondernemende 
provincie als Flevoland. Onderne-
men zit in onze genen.” 

 / De student: Rayan Abdo

Ook het WTC Almere is betrokken bij de onderwijs-
ontwikkelingen binnen Windesheim Flevoland. Het 
WTC helpt de koppeling tussen onderwijs en be-
drijfsleven tot stand te brengen. “Die koppeling 
tussen onderwijs en bedrijfsleven is noodza-
kelijk,” zegt Jurriaan Louman, projectleider 
bij het WTC Almere Area. “Het is voor de 
regio belangrijk dat er kennis ontwikkeld 
en behouden wordt. Het WTC heeft daar 
bijvoorbeeld aan bijgedragen door samen 
met Windesheim Flevoland een aantal 
colleges te organiseren rond thema’s als 
internationalisering. Bij die colleges werd 
ook het bedrijfsleven uitgenodigd. Op het 
Zakenfestival dat in september gehouden 
wordt, presenteert Windesheim Flevoland 
zich vanuit Almere Studentenstad gezamenlijk 
met collega-onderwijsinstellingen aan het zakelijk 
publiek. Op die manier worden ondernemers direct 
geprikkeld en uitgedaagd om samen te werken met het onderwijs.”

Comakers afstemmen op aard bedrijfsleven
De samenstelling van het bedrijfsleven in Flevoland kenmerkt zich door 
het hoge aandeel kleine bedrijven en ZZP’ers. Zijn er wel voldoende 
mogelijkheden voor Comakerships in de regio als Windesheim Flevoland 
op volle sterkte is? Jurriaan Louman denkt van wel. “De Comakerships 
moeten wel aangepast worden aan die Flevolandse realiteit,” zegt hij. 
“Een studententeam in huis bij een bedrijfje met vier medewerkers trekt 
wellicht een te zware wissel. Al is er wel een verschil tussen stages en 
Comakers. Bij een praktijkstage lopen studenten mee in de bedrijfsvoe-
ring, studenten van de hogeschool in Flevoland kunnen werken als externe 
consultants en zijn zo ook van meerwaarde voor kleinere organisaties. Als 
je de Comakerships zo in kunt richten dat er ook een klik is met die kleine 
bedrijfjes voorzie ik geen problemen. Ik merk dat de bekendheid met het 
begrip Comakership nog verder moet groeien in het Flevolandse bedrijfs-
leven. Organisaties als het WTC, maar ook de Kamer van Koophandel, 
bedrijfskringen en andere zakelijke netwerken, kunnen bijdragen aan de 
bekendheid en het succes van het Comakership.”

WTC legt koppeling 
onderwijs en bedrijfsleven

 / De partner: WTC Almere

maar juist ook actief aan de slag 
willen gaan om Almere echt op de 
kaart te zetten als nieuwe studen-
tenstad,” zegt Frédéric Tonnon, 
senior adviseur corporate commu-
nicatie van Windesheim Flevoland. 
“Het komende jaar zullen we 
een campagne uitrollen waar de 
studenten centraal staan. En meer 
dan dat: het zal een campagne zijn 
die studenten zelf kunnen inzetten 
ter promotie van zichzelf en hun 
studie. Of voor de ondersteuning 
van een Comakershipopdracht. Op 
deze manier gaan we niet vertellen 
dat Almere een goede studiestad is. 
We laten het zien.” 

De campagne zal ook een gezicht 
krijgen in de vorm van de stu-
dentenstadambassadeur. Frédéric 
Tonnon: “Deze persoon staat een 
jaar lang symbool voor alles wat 
te maken heeft met Almere als 
Studentenstad. Na een jaar zal de 
ambassadeur het stokje doorgeven 
aan een nieuw gezicht. Dit eerste 
jaar hebben we gekozen voor een 
bekende Nederlander uit Almere, 
maar de jaren hierna zou dit heel 
goed een student kunnen zijn.”
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Sven liep stage in Zuid-Afrika
Sven van der Zaken, student aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), is net terug uit Zuid-Afrika, 
waar hij voor zijn minor Internationalisering verbleef. Hij woonde van februari tot mei in Wellington, 
een half uurtje van Kaapstad, waar hij stage liep op een basisschool. “Ik ben erheen gegaan omdat ik iets 
betekenisvols wilde doen. Ik ben gestart met een brievenproject. De kinderen uit groep 7 van de Almeerse 
school waar ik stage liep, schreven brieven aan de kinderen in Zuid-Afrika, die brieven heb ik meegenomen. 
De kinderen in Zuid-Afrika hebben die op de computer beantwoord, een compleet nieuwe ervaring voor 
ze. Er was namelijk wel een prachtig computerlokaal op school, dat is verplicht in Zuid-Afrika, maar 
niemand kon met de computers overweg. Ik heb de kinderen de beginselen van Word bijgebracht en wat 
andere elementaire computerbeginselen. Ze waren heel geïnteresseerd. Alles wat uit Europa komt, vinden 
ze geweldig en ze wilden alles weten. Europa is toch een soort Walhalla voor ze.

Het was een zwarte school, er werkten maar twee blanken. Soms was dat moeilijk, er waren nog steeds 
gevoeligheden. Dat merkte ik in de omgang met de andere leerkrachten. De jarenlange apartheid werkt 
nog steeds door. Gemengde scholen zijn ongewoon, dat heeft me verbaasd.

Terug in Nederland ben ik blij met alle faciliteiten die we hebben, ik realiseer me hoe verwend we zijn. 
Ik ben gewend aan het werken met een digibord, in relatief kleine klassen, ik heb alles tot mijn beschik-
king. In Zuid-Afrika stond ik met vijftig leerlingen in een snikheet lokaal en er was niets. Volgend jaar 
studeer ik af, ik zie mezelf wel iets doen met internationalisering in het onderwijs. En dan les geven aan 
de Lerarenopleiding Basisonderwijs.

Wat erg leuk is: toen ik terugkwam, vroegen alle docenten van mijn opleiding hoe het geweest was. 
Ze waren oprecht geïnteresseerd. Die kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid vind ik erg mooi op 
onze school.”

‘We zijn een echte studentenbibliotheek
 geworden’

Windesheim Flevoland heeft geen eigen 
bibliotheekvoorziening in huis, de voor-
geschreven collectie staat gewoon aan 

de overkant van de straat: in de nieuwe 
bibliotheek. De nieuwe bibliotheek en Windes-

heim Flevoland zijn buren, vandaar die praktische 
oplossing. Dat nabuurschap heeft voordelen voor 

zowel de hogeschool als de bibliotheek.

In de oude bibliotheek kwam je ze nauwelijks 
tegen, maar in de nieuwe bibliotheek zie je ze 
overal: jongeren. Van piano tot gaming cirkel 
tot studiecel: de bieb wordt intensief gebruikt. 
Studenten van Windesheim Flevoland kun-
nen gebruikmaken van alle faciliteiten die 

de bibliotheek te bieden heeft: werkplekken, 
internet, ondersteuning door inlichtingenmede-

werkers, boeken, tijdschriften en digitale infor-
matie. De studiecollectie van de opleidingen van de 

hogeschool in Flevoland is beschikbaar in het Stadstudiecentrum op de 
vierde verdieping. Boeken over techniek, economie, management, welzijn 
en gezondheid zijn niet alleen voor de studenten, maar voor alle leden be-
schikbaar. Voor de bibliotheek betekent deze samenwerking meer leden, 
want de studenten hebben allemaal een pas via een collectief abonnement 
van Windesheim Flevoland. De studenten maken de bieb levendiger dan 
ooit. En dat is de bedoeling, want de bibliotheek moet een huis- en studeer-
kamer van de stad zijn. Doordat de bibliotheek ook als wetenschappelijke 
steunfunctie voor Flevoland fungeert, hebben alle klanten van de biblio-
theek, studenten en medewerkers ook toegang tot de collecties van de 
bibliotheken in heel Nederland. 

Er is op meer fronten samenwerking. Chris Wiersma, directeur van de 
nieuwe bibliotheek, heeft ook zitting in het Higher Education Develop-
ment Board van Windesheim Flevoland met vertegenwoordigers uit het 
onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. De Board adviseert Windesheim 
Flevoland bij de ontwikkeling naar kennisinstelling. De leden van de 
Board hebben een grote kennis van de regio en een uitgebreid netwerk 
en kunnen bijvoorbeeld advies geven over het type opleidingen dat bij de 
regio past en hoe Comakerships ingevuld kunnen worden. 

Uiteraard werkt in de bibliotheek ook een aantal studenten aan Comaker-
ships. Zo doen studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) 
onderzoek naar wat de bibliotheek doet aan mediawijsheid voor het basis-
onderwijs en geven ze de bibliotheek daarover advies. 

De samenwerking tussen de beide Almeerse instellingen is bijzonder, 
omdat hogescholen hun collecties meestal zelf beheren. Windesheim
Flevoland en de nieuwe bibliotheek geven daarmee het begrip ‘stadscampus’ 
daadwerkelijk inhoud.

 / De student: Sven van der Zaken

 / De partner: de nieuwe bibliotheek  / De student: Sipan Ali

Out of the Box ondernemen
Sipan Ali is tweedejaarsstudent Engineering, Design and Innova-
tion (Ondernemen Innovatie en Techniek). En hij is ondernemer. 
Met drie medestudenten richtte hij O-Box op, een out-of-the-box-
denkend bedrijfje, dat slimme producten op de markt brengt. 

“Onze opleiding gaf ons de opdracht een eigen onderneming te 
starten,” zegt Sipan. “Een onderneming die een echt product op de 
markt moest brengen, met echte aandeelhouders voor de financie-
ring. Oordopjes in de knoop is een grote ergernis, zo ontstond het 
idee voor de Rapid Roller. Daarmee raken de kabeltjes van je oor-
dopjes nooit meer in de knoop en tegelijkertijd is het een standaard 
voor iPhone of iPod. Vervolgens zijn we in ons netwerk aandelen 
gaan uitgeven om de productie te kunnen financieren. Windesheim 
Flevoland werkt samen met een ondernemer die een 3D-printer 
op school heeft neergezet, daarmee konden we de rollers produ-
ceren. We bedachten ook een manier waarmee bedrijven de Rapid 
Roller persoonlijk kunnen maken, daarmee is het een gaaf relatie-
geschenk. Inmiddels is de Rapid Roller verkocht aan Windesheim 
Flevoland en Vodafone heeft interesse in het product om het als 
promotie-artikel de wereld in te brengen. Ook zijn we in gesprek 
met een grote leverancier van telefoonaccessoires. De aandeelhouders 
hebben hun investering dus dubbel en dwars terugverdiend!”

Sipan is blij met de hands on-aanpak van de hogeschool waarbij de 
praktijk al vanaf dag één belangrijk onderdeel is van het studiepro-
gramma. Sipan: “Je leert brainstormen, kansen zien en hoe die van 
A tot Z te benutten. De docenten komen allemaal uit het werkveld 
en hebben vaak nog hun eigen bedrijf, dat vind ik heel erg goed. 
Ik ga elke dag met plezier naar school en leer elke dag bij. Mijn 
doel? Een eigen onderneming, zo groot mogelijk. En dat vóórdat ik 
afgestudeerd ben!” 

‘Ik ben onder de 

indruk hoe Windes-

heim Flevoland het 

aanpakt. Hier wordt 

een complete hoge-

school opgericht, 

waarbij goed geke-

ken is naar de be-

hoeften in de regio. 

Dat merken we: deze 

nieuwe bibliotheek 

is echt een jongeren- 

en studentenbiblio-

theek geworden.’

Chris Wiersma, directeur van 
de nieuwe bibliotheek
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Sipan Ali (rechts) verkoopt met zijn medestudenten een roller aan de Europese
commissaris van Onderwijs op een bijeenkomst in Parijs

KennisCafé

Ook het maandelijkse KennisCafé 
wordt in de nieuwe bibliotheek 
gehouden. Het is dé plek waar 
onderzoekers, studenten en geïnte-
resseerde burgers elkaar ontmoe-
ten in een informele omgeving. 
Sprekers uit de wetenschap, het 
bedrijfsleven en van maatschap-
pelijke organisaties vertellen over 
hun onderzoek, de resultaten en 
hun drijfveren en gaan in gesprek 
met de bezoekers. Windesheim 
Flevoland organiseert Kennis-
Café Almere in samenwerking 
met Plusbibliotheek Flevoland, 
Open Universiteit en de nieuwe 
bibliotheek. Meer weten? Kijk op: 
www.plusbibliotheekflevoland.nl/
kenniscafe

Windesheim Flevolandse Zaken

hogeschooljaar 2012-2013

Onderwijs & Opvoeding is hard 
op weg zich tot regionaal kennis- 
en expertisecentrum te ontwik-
kelen, waar zowel de vertrouwde 
Lerarenopleiding Basisonderwijs 
(Pabo) als de nieuwe opleiding 
Pedagogiek deel van uitmaken.

“Er is bewust voor gekozen de 
Lerarenopleiding en Pedagogiek 
in één cluster onder te brengen,” 
zegt Frank Sengers. “Zo verhogen 
we de kwaliteit van professionals 
die zich bezighouden met kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Bovendien leidt 
het tot een samenhangend perspec-
tief op onderwijs en opvoeding.  
Er is bij de voor- en naschoolse op-
vang, kinderdagverblijven en in het 
onderwijs behoefte aan meer kwa-
liteit. Door het afleveren van sterke 
leerkrachten en pedagogen voorkom 
je het ontstaan van zwakke scholen 
en instellingen op het gebied van 
kinderopvang, een probleem waar 
met name Almere als groeistad 
mee worstelt. Vanwege het leraren-
tekort is in Den Haag besloten dat 
ook mbo-leerlingen van niveau 3 

moeten kunnen doorstromen naar 
het hbo. De praktijk is dat die stu-
denten vaak net te weinig in huis 
hebben om de opleiding succesvol 
te kunnen doorlopen. Nu waait de 
wind anders en verlangen bestuur-
ders en ouders een hogere kwaliteit 
en dat vraagt om selectie aan de 
poort. We denken dan ook na over 
het organiseren van toelatings- 
examens voor mbo’ers. Anderzijds 
werken we samen met het ROC 
om de kwaliteit te verbeteren en 
leerlingen sterker te maken.”
Zoals alle opleidingen op Win-
desheim Flevoland werkt ook 
Onderwijs & Opvoeding nauw 
samen met instellingen in de regio. 
De Onderwijsimpuls, een gemeen-
telijk plan om het aantal zwakke 
scholen te verminderen, is daarbij 
een rode draad. Frank Sengers: 
“We werken intensief samen met 
de gemeente en de basisscholen in 
het kader van de Onderwijsimpuls.
We zorgen ervoor dat er structureel 
beter personeel op de basisscholen 
komt, zodat die op hun beurt ook 
beter worden. Op die kwaliteit 

richten we ons ook in de opleiding 
Pedagogiek. Studenten daar gaan 
zich onder andere bezighouden 
met het verbeteren van de kwaliteit 
van de voor- en naschoolse opvang 
en kinderdagverblijven. Daarnaast 
bieden we speciale programma’s 
aan om de vaardigheden van leer-
krachten die al voor de klas staan 
te verbeteren.”

Uiteraard moeten ook de studenten 
van de Lerarenopleiding Basis-
onderwijs en Pedagogiek een 
aantal Comakerships realiseren. 
Studenten uit verschillende jaren 
werken samen aan een vraag van 
hun opleidingsschool. “Het is de 
bedoeling dat studenten daadwer-
kelijk een bijdrage leveren aan 
schoolontwikkeling,” zegt Frank 
Sengers. “Uiteraard moeten ze zich 
ook het leraarschap eigen maken 
in een stage voor de groep. Net af-
gestudeerde studenten worden via 
een speciaal programma begeleid 
in hun leraarschap. Daarnaast is 
er een project ‘Extra Handen in de 
Klas’ waarbij studenten naast hun 

opleiding tegen een vergoeding 
op een school werken. Het is goed 
voor de school en bovendien leren 
studenten meer van een baantje op 
school dan van het vakkenvullen in 
een supermarkt.

Het werkveld is nadrukkelijk onze 
partner. Expertise hoeft niet van 
ver gehaald te worden om vervol-
gens weer te verdwijnen. Je ziet 
dat langzaamaan het besef begint 
door te dringen dat het mogelijk is 
in Flevoland hoogwaardige exper-
tise te ontwikkelen, te benutten en 
te behouden.”

Onderwijs & Opvoeding
Sterke leerkrachten voorkomen zwak onderwijs

Opleiden in de school 
In september ging in Almere, Lelystad en Dronten ‘Opleiden in de school’ 
van start. Met Opleiden in de school geeft de Lerarenopleiding Basisonder-
wijs (Pabo) handen en voeten aan het Comakership. Zowel het opdoen van 
praktijkervaring als inhoudelijke verdieping gebeurt tijdens de stage op een 
basisschool. Door een samenwerkingsverband met de verschillende schoolbe-
sturen in Almere, Lelystad en Dronten is het gelukt om tot een gezamenlijke 
opzet te komen van Opleiden in de school. Scholen hebben ontwikkelthema’s 
aangegeven waarmee studenten in Comakershipgroepen samen met een 
schoolbegeleider en een vakdocent van de Lerarenopleiding Basisonderwijs 
aan de slag gaan. Dit geldt voor studenten uit alle studiejaren, zowel voltijd 
als deeltijd. Vanuit de scholen, maar zeker ook vanuit de studenten, worden 
er veel kansen gezien en de verwachtingen zijn dan ook dat Opleiden in de 
school tot een prachtige verdieping van het onderwijs gaat leiden.

Nieuwe master: SEN 
Ook leerkrachten die al langer voor de klas staan kunnen bij Windesheim Fle-
voland terecht. Leraren hebben steeds meer specifieke competenties nodig om 
de leerlingen speciale onderwijszorg te kunnen bieden. Vanaf september 2012 
kunnen Almeerse leerkrachten in deeltijd de leerroute Gespecialiseerd Leraar 
Zorg voor het primaire onderwijs volgen. De hbo-master SEN - Special Edu-
cational Needs - heeft als focus de speciale onderwijszorg op het niveau van 
de leerling, de klas en de schoolorganisatie. Resultaat is een krachtige leersi-
tuatie en een goed pedagogisch klimaat. De schoolbesturen ASG, Prisma en 
SKOFV ondersteunen deze master. 

Lectoraat Maatwerk Primair 
‘De verschillen tussen leerlingen worden almaar groter. Dat kunnen we niet 
negeren. Daar moet iets mee gebeuren.’ Het is de eerste zin uit het boekje dat 
lector Ron Oostdam schreef over maatwerk als kern van goed onderwijs. Ron 
Oostdam was tot juni 2012 als lector verbonden aan Windesheim Flevoland. 
Kinderen met rugzakjes, zorgplicht op school, veeleisende ouders, kinderen 
met taalachterstand, hoogbegaafde kinderen. Allemaal ontwikkelingen die 
scholen dwingen hun werkwijze kritisch onder de loep te nemen. Het bieden 
van maatwerk staat bij veel scholen hoog op de kwaliteitsagenda. Maatwerk 
vormt de kern van goed onderwijs en daarvoor zijn goede leerkrachten nood-
zakelijk. 

Het lectoraat Maatwerk Primair heeft als doel het uitvoeren van onderzoek op 
grond waarvan methodieken en materialen kunnen worden ontwikkeld 
waarmee de leerkrachten de onderwijssituatie beter kunnen afstemmen op de 

leerling. Inmiddels is er een goede inbedding met de Lerarenopleiding 
Basisonderwijs, de onderwijspraktijk en de andere spelers in het regionale 
onderwijsveld. De eerste projecten van de kenniskring zijn van start gegaan 
en houden zich vooral bezig met diverse vormen van onderwijs op maat voor 
het ontwikkelen van ‘verborgen talent’. Daarbij is de doelstelling het opheffen 
van onderpresteren of onderbenutting in het primair onderwijs.

Expertisecentrum gaat voor kwaliteit 
Veel basisscholen willen de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Daarbij 
gaat het niet alleen om de inhoud van verschillende vakken, maar ook om 
de pedagogische en didactische aanpak.
Het Expertisecentrum Onderwijs & Opvoeding - voorheen ProfActief 
- bestaat al vijf jaar binnen de Lerarenopleiding Basisonderwijs. Het 
Expertisecentrum biedt trainingen en coaching aan professionals, die helpen 
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Basisschooldirecteuren, 
leerkrachten en interne begeleiders kunnen er terecht en met de start van 
de nieuwe opleiding Pedagogiek wordt het aanbod ook naar dat werkveld 
uitgebreid. Het Expertisecentrum biedt bijvoorbeeld trainingen over het 
omgaan met dyslexie, verbeteren van reken- en taalkundige vaardigheden, 
omgaan met gedragsproblemen en oudergesprekken. Trainingen waar 
leerkrachten op hun werkplek direct mee uit de voeten kunnen, maar die 
in de toekomst ook bouwstenen kunnen zijn voor een eventuele post-hbo-op-
leiding of master. Van de master SEN, en de post-hbo-opleidingen Taal- en 
Rekencoördinator bijvoorbeeld. Deelnemers profiteren van het feit dat 
Windesheim Flevoland gewend is leerprocessen te volgen, dat is immers 
de core-business. De focus ligt op de vragen: leer je wat je leren wilt? En 
kun je daar de kinderen en je organisatie mee vooruit helpen?

Het is bijzonder dat een hogeschool in Flevoland een dergelijk Expertisecen-
trum in huis heeft en met hogescholen als de IPABO en Windesheim in Zwolle 
is inmiddels een mooie samenwerking ontstaan. Daardoor kan het aanbod 
groeien, een aanbod dat voortdurend wordt afgestemd op de behoeften in het 
veld. Er zijn vanuit het Expertisecentrum Onderwijs & Opvoeding regelmatig 
gesprekken met bestuurders en onderwijskundigen over de trends die zij zien 
in het werkveld. 

Vanwege het opleiden in de scholen hebben studenten en docenten een 
nauwe band met de basisscholen en kunnen ze zien welke behoeften er zijn. 
Het lectoraat Maatwerk Primair is in ontwikkeling en binnenkort start er een 
nieuw lectoraat dat zich gaat bezighouden met onderzoek naar wat er nodig 
is voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Dankzij die drie elementen 
(opleiding, Expertisecentrum en lectoraat) ontstaat er synergie tussen kennis 
ontwikkelen, Opleiden in de school en het ondersteunen van professionals in 
het werkveld. 

‘Er kan heel veel in 

Almere. Ik zie een 

grote kracht in die 

synergie tussen op-

leiden in de school, 

het lectoraat en het 

expertisecentrum. 

Het is het bestendi-

gen van kwaliteit.’

Martinette Strik, 
opleidingsdocent Taal & 
Communicatie, coördinerend 
instituutsopleider Opleiden 
in de school, coördinatie 
Expertisecentrum Onderwijs 
& Opvoeding

Kort nieuws   

‘Samen met de 

gemeente zorgen we 

ervoor dat er structu-

reel beter personeel 

op de basisscholen 

komt, zodat die op 

hun beurt ook beter 

worden.’
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Professionals afleveren met wat 
extra’s, dat is de ambitie van 
manager Joost van den Donk van 
ICT & Techniek. Zes opleidingen 
heeft hij onder zijn hoede: Bouw-
kunde; Engineering, Design and 
Innovation (Ondernemen, Inno-
vatie en Techniek); Industrieel 
Product Ontwerpen; Informatica 
(Information Engineering), Mo-
biliteit en Werktuigbouwkunde. 
Alle opleidingen kenmerken zich 
door innovativiteit en onderne-
merschap. 

De inzet van het Comakership, en 
daardoor het kunnen afleveren van 
hands on technici. Dat is wat de 
technische opleidingen van Win-
desheim Flevoland onderscheidt 
van vergelijkbare opleidingen. “We 
leveren professionals af die tussen 
bedrijf en theorie in staan, die kun-
nen verbinden en in staat zijn ande-
ren naar zich toe te trekken,” zegt 
Joost van den Donk. “Al tijdens de 
opleiding kan een ondernemer een 
vraag bij ons neerleggen. Dat kan 
een ontwikkelingsvraag zijn, een 
ontwerpvraag of een onderzoeks-
vraag. Een team studenten gaat 
daarmee aan de slag. In het laatste 
jaar doen studenten op individuele 
basis Comakerships. Door de erva-
ring die ze opdoen, krijg je stevige 
technici die in staat zijn hun eigen 
netwerk te bouwen.” 

Bedrijf in school
Vanaf dag één worden de studenten 
ICT & Techniek behandeld alsof ze 
in een bedrijf werken. Ze bouwen 
hun eigen organisatie en verdelen 
daarin verschillende rollen, van 
teamleider tot onderzoeker, net als 
in een echt bedrijf. Door van rol 

te verwisselen, leren ze zichzelf 
en hun kwaliteiten kennen. Joost: 
“Merken dat je iets niet kan, is 
net zo leerzaam als ondervinden 
dat je iets wel kunt. En sommige 
dingen kun je leren, dan moet er 
iets doorbroken worden. Wat ook 
bijzonder is in de opleiding, is dat 
we veel aan persoonlijke ontwik-
keling doen. Kennis vergaren staat 
uiteraard voorop maar we besteden 
ook aandacht aan de ontwikke-
ling als mens, het worden van een 
goede ethische professional. Voor 
een dergelijke werkwijze is klein-
schaligheid nodig en een intensieve 
samenwerking met het bedrijfsle-
ven.”

Mobiliteit
In september start de kersverse 
opleiding Mobiliteit. Vanwege het 
toenemend aantal vraagstukken op 
het gebied van verkeerskunde, ver-
keersveiligheid en -verbindingen 
groeit bij met name de overheid de 
behoefte aan deskundigen op dit 
gebied. Mobiliteit is een voor de 
Randstad unieke opleiding. “Alle 
infrastructuurvraagstukken komen 
in de opleiding aan de orde,” zegt 
Joost. “Stel, er moet ergens een 
weg komen. Behalve behoefte 
aan die weg is er ook weerstand, 
bijvoorbeeld van omwonenden. 
Hoe pak je dat aan en hoe regel 
je de communicatie van het hele 
plan? Ook dat komt aan de orde in 
de opleiding. Het is mensenwerk, 
niet alleen een technisch vraagstuk. 
Een ondernemende instelling is 
belangrijk. Om die reden is het een 
interessante opleiding die past bij 
de andere technische opleiding van 
Windesheim Flevoland.”

Ondernemersplein
Joost van de Donk wil niet alleen 
opleidingen aanbieden, het cluster 
ICT & Techniek wil zich ook ont-
wikkelen tot ‘ondernemersplein’, 
een plek waar je mooie dingen 
voor en met ondernemers kunt 
doen. Joost: “Elk jaar organiseren 
we ‘Start up Heroes’, een event dat 
door studenten van de opleiding 
Informatica (Information Enginee-
ring) wordt georganiseerd. Startup 
studenten gaan rond een bepaald 
thema de discussie aan met de 
gevestigde orde. Elevator pitches 
van onze studenten en studenten 
van de Hogeschool van Amster-
dam werden beoordeeld door een 
vakjury met daarin onder andere 
mensen van Syntens en de Econo-
mic Development Board Almere. 
Dat soort events wil ik ook graag 
ontwikkelen met andere opleidingen 
van Windesheim Flevoland. Het zou 
mooi zijn als Windesheim Flevo-
land uitgroeit tot een ontmoetings-
plek. Er is hier zoveel ruimte om 
mooie dingen te doen.”

Vincent van Balen heeft z’n 
diploma al op zak. Hij heeft 
Informatica (Information Engi-
neering) gestudeerd, een oplei-
ding die Windesheim Flevoland 
van de Hogeschool van Amster-
dam heeft overgenomen. 

“Ik ben afgestudeerd in de richting 
Kennis- en Informatiemanagement, 
op een praktijkopdracht bij een 
bedrijf. Ik heb deze opdracht gedaan 
bij het bedrijf Nationale Nederlan-
den. Hier heb ik ten behoeve van 
Solvency II bepaalde datastromen in 
kaart gebracht.” 

Lang heeft Vincent niet hoeven zoe-
ken naar een baan: “Vanaf september 
begin ik bij het bedrijf Koning & 
Hartman als junior consultant. Twee 
jaar lang volg ik een traineeship bij 
het bedrijf waarbij ik fulltime werk 
en in het weekend volg ik een studie. 
In die twee jaar ga ik vier projecten 
doen. Het eerste project bij Koning 
& Hartman zelf, en voor de andere 
drie projecten word ik gedetacheerd 
bij externe bedrijven. Ik ga consulte-
ren op projectmanagement, proces-
verbetering, roll-out management, 
site-acquisitie en juridische dienst-
verlening.”

Vincent kijkt tevreden terug op zijn 
opleiding. Hij legt uit: “Information 
Engineering is breder georiënteerd 
dan een gewone opleiding informa-
tica. De opleiding zorgt ervoor dat 
je de techniek kent, maar ook brede 
kennis hebt van bedrijven. Ik heb 
zelf gemerkt dat er veel vraag is naar 
mensen die bedrijfskunde weten te 
combineren met techniek. Toen ik 
mijn cv op Monsterboard zette, werd 
ik zo twee tot drie keer per dag door 
een bedrijf gebeld met een open-
staande vacature voor me.” 

 / De student: Mohammed Abuzid

‘Comakership geeft focus’
Eerstejaarsstudent Mohammed Abuzid vond het vanzelf-
sprekend om na zijn mbo-opleiding door te leren. Tijdens een 
bezoek aan de open avonden van Windesheim Flevoland viel 
alles op zijn plek: hij koos voor Bouwkunde. 

“Ik had ook kunnen kiezen voor Amsterdam of Utrecht,” zegt 
Mohammed. “Maar wat er op de open dag verteld werd, sprak me 
enorm aan. Dat ik in Almere woon en de bus hier voor de deur 
stopt, is mooi meegenomen. Gelukkig waren er niet alleen mooie 
verhalen op de open avond, maar sluiten ze aan op de werkelijk-
heid. Wij zijn op de opleiding bezig met duurzaam bouwen, een 
heel breed werkveld: van geitenwollen-sokken-ideeën tot high 
tech-oplossingen. Het is de enige opleiding Bouwkunde in Ne-
derland die zich helemaal richt op duurzaam bouwen. Mijn eerste 
Comakership is net afgerond, een opdracht om bij Floating Life 
een drijvend woningcluster te ontwerpen. Elke student heeft hier-

voor een drijvende woning ontworpen. 
Binnenkort is er een tentoonstelling van 
onze ontwerpen in Floating Life. Dat je 
daar in je eerste jaar al mee bezig bent, 
is heel bijzonder. Het geeft focus. Ik ben 
erg blij met mijn keuze, ook vanwege 
de kleinschaligheid van de opleiding. 
Wij zijn met zeventien studenten Bouw-
kunde, dat maakt de lijnen kort, dingen 
gaan soepel. Mijn droom? Aan het werk 
als bouwkundig ingenieur en dan vooral 
bouwtechnisch bezig zijn. Het liefst 
voor mijn eigen bureau.”

Meer technici graag!

Anneke Spijker is programmamanager bij de 
Provincie Flevoland. Ook bij de provincie 

lopen comakerstudenten rond. “Het is een 
geweldig systeem,” zegt Anneke Spijker. 

“De studenten werken aan afgebakende 
opdrachten die altijd iets opleveren. Onlangs 

heeft er bij ons een groep twintig weken lang on-
derzoek gedaan naar knelpunten in de financiële ad-

ministratie. Voor zo’n uitgebreid onderzoek heb 
je als organisatie geen tijd. Een ander voordeel 

is dat deze studenten heel zelfstandig kunnen 
werken aan een opdracht.”

Anneke Spijker is enthousiast over de 
bijdrage die Comakerships kunnen leveren, 
maar kijkend naar de grotere ontwikkelingen 

in de regio maakt ze zich zorgen. “Er is grote 
behoefte aan techneuten in Flevoland en de 

niet-technische opleidingen trekken meer studen-
ten. Dat is ook niet verwonderlijk, het is moeilijk 

voldoende bèta-studenten binnen te krijgen. Dat ligt niet aan Windesheim 
Flevoland, maar aan het feit dat het onderwijs in de knel zit. De kwaliteit 
van de leerkrachten op de basisschool is niet goed genoeg. Daardoor leren 
kinderen niet goed rekenen en dat heeft gevolgen voor de studiekeuze die 
ze later maken. Die bèta-kant moet opgebouwd worden, dat besef begint 
steeds meer door te dringen. Het is niet voor niets dat er in Den Haag 
voorgesteld is dat bèta-studenten geen collegegeld hoeven te betalen.

Voor er voldoende studentenaanbod is voor technische opleidingen is er 
wel een andere mooie rol voor Windesheim Flevoland weggelegd. Zorg 
ervoor dat er goede leerkrachten opgeleid worden, zodat er over een 
aantal jaren meer technische studenten opgeleid kunnen worden. En ga 
ondertussen vooral zo door met de Comakerships!”

 / De partner: Provincie Flevoland

ICT & Techniek
‘Door de ervaring die ze opdoen, krijg je stevige technici die in 
staat zijn een eigen netwerk te bouwen’

‘We willen professio-

nals afleveren die tus-

sen bedrijf en theorie 

in staan, die kunnen 

verbinden en in staat 

zijn anderen naar zich 

toe te trekken.’

 / De afgestudeerde: Vincent van Balen

‘Toen ik mijn cv online geplaatst had, 
werd ik twee keer per dag gebeld’
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8 / nieuws

Kiezen doe je fff
Een studie kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Windesheim Flevoland, de hogeschool in Almere, helpt scholie-
ren door tijdens de open avond op donderdag 19 januari de studiekeuzeworkshop “Kiezen doe je fff” aan te 
bieden. Aan de hand van de begrippen Feiten, Fantasie en Focus kunnen scholieren samen met hun ouders 
alle gedachten, twijfels en dromen ordenen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de voorlichtingsrondes van 
de achttien hbo-opleidingen. De workshop is gratis. “De kracht van deze workshop is de eenvoud,” vertelt 
coach en adviseur studentbegeleiding Claudia Tempels. “Het is een simpel model, het bestaat uit slechts 
drie fases. Samen met je ouders loop je deze fases door en zet je concrete acties op papier.” De workshop 
duurt drie kwartier en begint om 17.15 uur. 

Kiezen in drie fases
Tempels legt het principe uit: “In 
de eerste fase zet je de feiten op 
een rij: wat weet je al, waar twijfel 
je tussen, hoe zien je vrienden je? 
Daarna kijk je naar je fantasie: wat 
is je droombaan? Maar ook: hoe 
zie je jezelf als student? Wil je op 
kamers of blijf je thuis wonen? En 
dan volgt de focus: wat wil je nog 
weten? Welke vragen ga je straks 
stellen bij de voorlichtingen? En ook 
belangrijk: wanneer wil en moet je 

beslissen? Hiermee kun je aan de 
slag.”

Ouders coachen hun kind
Een ander voordeel van deze work
shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
ouders, maar aan een andere ouder 
gekoppeld. “Zo kunnen de ouders 
met oprechte interesse vragen stel
len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
medewerkers klaarstaan om vragen 
te beantwoorden. Een ge detailleerd 
programma staat op de website.

Windesheim Flevoland helpt met kiezen van een studie tijdens open avond op 19 januari

Meer weten?

•  Bel of mail 
Windesheim Informatiecentrum 
088 469 88 88 
info@windesheimflevoland.nl

•  like ons op faceBook 
www.facebook.com/windesheim
flevoland

•  Word vrienden op Hyves 
windesheimflevo.hyves.nl

•  volg ons op TWiTTer 
twitter.com/windesheimflevo

• www.windesheimflevoland.nl
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Ani Matevosian (21) studeert Logopedie 
aan hogeschool Windesheim Flevoland. 
Ze zit in het eerste jaar en ze is enthou
siast over de opleiding.

Als je aan een nieuwe opleiding begint, weet 
je eigenlijk nog niets. Zo ervoer ik dat toen 
ik begon met mijn opleiding Logopedie. Ik 
werd al snel overspoeld door een vloedgolf 
van logopedische termen en inhoudelijke 
informatie, die me nog helemaal niets zei-
den en waar ik nog niets van begreep. Ik 
stond ook versteld van de hoeveelheid ver-
schillende werkvelden waar je als logopedist 
aan de slag kan. Ik moest mijn hele opleiding 
en het bijbehorende vakgebied nog leren 
kennen, ervaren en ontdekken.
De start was dus wel even wennen, maar 
ik had er na een jaar fulltime werken erg 
veel zin in. Ik lees thuis veel en doe research 
naar relevante onderwerpen die in de col-
leges behandeld zijn. Mijn resultaten zijn erg 
belangrijk voor m’n persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling. Ik moet me later als 

logopedist immers ook blijven ontwikkelen. 
Op dit moment zit ik al weer in de laatste 
periode van het eerste jaar en inmiddels heb 
ik ervaren wat Logopedie inhoudt. Ik moet 
hard werken, maar elke dag is anders en er 
zit veel variatie in de colleges. Bovendien 
heb ik al veel in de praktijk gedaan: voor 
een vrijgevestigd logopedist en op een 
school voor speciaal basisonderwijs. Ook 
heb ik meegelopen in een verpleeghuis, een 
talencentrum (voor Nederlands als tweede 
taal), een schisis-centrum en het Militair 
Revalidatie Centrum in Doorn. 
Ik heb al tests afgenomen en verschillende 
behandelingen uitgevoerd. En dat vind ik 
het allerleukste van Logopedie: dat je het 
vak niet alleen uit boeken leert kennen, maar 
veel dingen zelf ziet, doet, hoort, ruikt en 
nog net niet proeft!

Logopedie bijna proeven!

Kiezen doe je fff
Een studie kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Windesheim Flevoland, de hogeschool in Almere, helpt scholie-
ren door tijdens de open avond op donderdag 19 januari de studiekeuzeworkshop “Kiezen doe je fff” aan te 
bieden. Aan de hand van de begrippen Feiten, Fantasie en Focus kunnen scholieren samen met hun ouders 
alle gedachten, twijfels en dromen ordenen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de voorlichtingsrondes van 
de achttien hbo-opleidingen. De workshop is gratis. “De kracht van deze workshop is de eenvoud,” vertelt 
coach en adviseur studentbegeleiding Claudia Tempels. “Het is een simpel model, het bestaat uit slechts 
drie fases. Samen met je ouders loop je deze fases door en zet je concrete acties op papier.” De workshop 
duurt drie kwartier en begint om 17.15 uur. 

Kiezen in drie fases
Tempels legt het principe uit: “In 
de eerste fase zet je de feiten op 
een rij: wat weet je al, waar twijfel 
je tussen, hoe zien je vrienden je? 
Daarna kijk je naar je fantasie: wat 
is je droombaan? Maar ook: hoe 
zie je jezelf als student? Wil je op 
kamers of blijf je thuis wonen? En 
dan volgt de focus: wat wil je nog 
weten? Welke vragen ga je straks 
stellen bij de voorlichtingen? En ook 
belangrijk: wanneer wil en moet je 

beslissen? Hiermee kun je aan de 
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Ouders coachen hun kind
Een ander voordeel van deze work
shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
ouders, maar aan een andere ouder 
gekoppeld. “Zo kunnen de ouders 
met oprechte interesse vragen stel
len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
medewerkers klaarstaan om vragen 
te beantwoorden. Een ge detailleerd 
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Vincent van Balen studeert Informatica 
(Information Engineering) aan 
Windesheim Flevoland. Hij zit in het 
vierde jaar en studeert binnenkort af. 
In die vier jaar heeft hij Almere goed 
leren kennen.

Waar kun je in Almere goed eten? En waar 
moet je als student zijn? Ik heb er veel 
ervaring mee, maar toch valt die vraag voor 
Almere niet zo goed te beantwoorden. Je 
hebt hier namelijk allerlei soorten restau-
rants met verschillende concepten.
 
Almere lijkt sinds de komst van Buddha, 
Kimono en Sake helemaal in de ban van het 
concept (bijna) onbeperkt eten. Zelf ben ik 
ook veel te gast geweest in deze restaurants 
en ik ga zeker nog weer eens. Het is gewoon 
goed eten en je zit aan het eind van de 
avond gegarandeerd vol. Voor een prijs van 
enkele tientjes is dit ook erg aantrekkelijk 
voor studenten.
Wil je echt culinair goed eten met een goed 
glas wijn erbij? Dan raad ik eerder een 
restaurant als Bakboord aan. Bakboord is 

gevestigd in de haven van Almere Haven. 
Dit restaurant heeft een prachtig uitzicht 
op het water en maakt daarmee gelijk een 
rustgevende en gezellige sfeer. Het eten is 
uitstekend verzorgd en is een sensatie voor 
je tong. Het verbaast mij eigenlijk nog dat 
de McDonalds, Burger King en KFC zo suc-
cesvol zijn in Almere. Voor zelfs iets minder 
geld kun je bijvoorbeeld bij ’t Viscircus en 
Yamas op Belfortplein prima terecht voor 
een goed tussendoortje of avondmaal. Het 
pita gyros is bij Yamas ideaal voor studen-
ten!
 
In Almere kun je eigenlijk niet snel fout kie-
zen als het gaat om restaurants. Elk restau-
rant heeft weer zijn eigen specialiteiten, en 
daarop is de prijs afgestemd. Met de smaak 
van Almere zit het wel goed!

De smaak van Almere 
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Laura Wardenier is student aan de 
Lerarenopleiding Basisonderwijs 
(Pabo) van Windesheim Flevoland. 
Ze zit in het tweede jaar en loopt nu 
stage op een basisschool in Almere.

Hoe fijn is het om te werken aan je cv? Echte 
praktijkervaring opdoen die er toe doet? 
Ik ben student in het tweede jaar van de 
Lerarenopleiding Basisonderwijs en doe al 
onderzoek voor basisscholen in Almere. Ik 
voer daarbij ook inhoudelijke opdrachten 
uit. Niet voor niets, want de scholen maken 
echt gebruik van de resultaten. 
Dat komt doordat de Lerarenopleiding 
sinds dit jaar met Comakerships werkt. In 
een Comakership krijgen wij, de studenten, 
specifieke opdrachten vanuit de praktijk. In 
mijn geval is een basisschool mijn opdracht-
gever.

Zo heb ik, samen met mijn medestudenten 
Stephanie, Leila en Karlijn, een dvd gemaakt 
over de taalontwikkeling van jonge kinde-
ren. Uit eerder onderzoek van ons bleek dat 
ouders hun kinderen wel willen stimuleren 
in hun taalontwikkeling, maar niet goed 

weten hoe ze dat moeten aanpakken. Op 
de dvd laten we zien wat er op school 
gebeurt, geven we tips en achtergronden. 
De school gaat de dvd binnenkort uitdelen 
aan de ouders.

We hebben afgelopen jaar ook onderzoek 
gedaan en de producten die daaruit voort-
gekomen zijn maakten grote indruk op het 
praktijkteam van onze stageschool. We heb-
ben ze zelfs mogen presenteren op een 
studiedag van het team! 
Door deze manier van werken voel ik me 
veel meer betrokken bij de opleiding en de 
praktijk. De opdrachtgevende basisschool 
maakt gebruik van onze expertise, en ik 
voel me ons serieus genomen als toekom-
stige leerkracht en als gewaardeerd col-
lega. We zijn geen ’gewone’ stagiaires, maar 
onderdeel van het team zelf. We voelen ons 
belangrijk. Zo leuk kan cv-building zijn!

Cv-building en studeren gaan prima samen!

Kiezen doe je fff
Een studie kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Windesheim Flevoland, de hogeschool in Almere, helpt scholie-
ren door tijdens de open avond op donderdag 19 januari de studiekeuzeworkshop “Kiezen doe je fff” aan te 
bieden. Aan de hand van de begrippen Feiten, Fantasie en Focus kunnen scholieren samen met hun ouders 
alle gedachten, twijfels en dromen ordenen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de voorlichtingsrondes van 
de achttien hbo-opleidingen. De workshop is gratis. “De kracht van deze workshop is de eenvoud,” vertelt 
coach en adviseur studentbegeleiding Claudia Tempels. “Het is een simpel model, het bestaat uit slechts 
drie fases. Samen met je ouders loop je deze fases door en zet je concrete acties op papier.” De workshop 
duurt drie kwartier en begint om 17.15 uur. 

Kiezen in drie fases
Tempels legt het principe uit: “In 
de eerste fase zet je de feiten op 
een rij: wat weet je al, waar twijfel 
je tussen, hoe zien je vrienden je? 
Daarna kijk je naar je fantasie: wat 
is je droombaan? Maar ook: hoe 
zie je jezelf als student? Wil je op 
kamers of blijf je thuis wonen? En 
dan volgt de focus: wat wil je nog 
weten? Welke vragen ga je straks 
stellen bij de voorlichtingen? En ook 
belangrijk: wanneer wil en moet je 

beslissen? Hiermee kun je aan de 
slag.”

Ouders coachen hun kind
Een ander voordeel van deze work
shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
ouders, maar aan een andere ouder 
gekoppeld. “Zo kunnen de ouders 
met oprechte interesse vragen stel
len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
medewerkers klaarstaan om vragen 
te beantwoorden. Een ge detailleerd 
programma staat op de website.

Windesheim Flevoland helpt met kiezen van een studie tijdens open avond op 19 januari

Meer weten?

•  Bel of mail 
Windesheim Informatiecentrum 
088 469 88 88 
info@windesheimflevoland.nl

•  like ons op faceBook 
www.facebook.com/windesheim
flevoland

•  Word vrienden op Hyves 
windesheimflevo.hyves.nl

•  volg ons op TWiTTer 
twitter.com/windesheimflevo

• www.windesheimflevoland.nl
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Almere  Studentenstad

Hospitaaldreef 5, Almere, Tel. 088 469 66 00

windesheimflevoland.nl

Sanne Maarsingh (20) is student 
Communicatie aan hogeschool 
Windesheim Flevoland in Almere. 
Deze zomer werkt ze al als communica-
tiemedewerker voor een internationaal 
sportevenement.

Een van de beste beslissingen in dit eer-
ste studiejaar was het maken van visite-
kaartjes. Van huis uit heb ik meegekregen 
dat een netwerk opbouwen en lef tonen 
belangrijk is. Dus heb ik kaartjes gedrukt 
en lef getoond door ze uit te delen. 

Tijdens mijn werk als hostess in het 
Topsportcentrum Almere heb ik de kans 
gegrepen om in contact te komen met 
het hoofd marketingcommunicatie van 
het WK Damesbasketbal U17. Tijdens een 
weekend vol basketbalwedstrijden stond 
ik bij een groep investeerders in de sky-
boxen. Er werden een heleboel mensen 
voorgesteld, onder andere het hoofd 
marketingcommunicatie. Na tijd schoot 
ik hem aan en stelde ik mezelf voor als 
communicatiestudent. Ik vertelde over 
mijn doelen en toekomstvisie. We wis-

selden kaartjes uit. Later die dag zocht 
hij me op en vertelde hij dat hij mijn 
lef waardeerde en mij een baan wilde 
aanbieden.

Inmiddels ben ik marketingcommunica-
tie officer en ben ik verantwoordelijk voor 
het  twitteraccount @WKVU17NL. Op 17 
augustus start het WK Damesbasketbal 
U17 in Amsterdam. Ik mag deze zomer 
meedoen met persvoorlichting, meewer-
ken aan marketingplannen en mijn theo-
rie omzetten in de praktijk. Dit is voor mij 
een mooie kans om mijn kwaliteiten te 
ontwikkelen en te ontdekken waar mijn 
krachten liggen als toekomstige commu-
nicatieprofessional. Op mijn visitekaartje 
staat ‘Het meervoud van lef is leven’. 
Beter kan ik het niet omschrijven.

Het meervoud van lef is leven 

Iedereen is welkom van 17.00 tot 20.00 
uur in het gebouw van Windesheim 
Flevoland aan de Hospitaaldreef 5, in 
Almere-Stad. Alle opleidingen presen-
teren zich in drie voorlichtingsrondes, 
en daarnaast kun je al je vragen stellen 
aan studenten en docenten. Ook bie-
den we een algemene presentatie over 
studeren bij Windesheim Flevoland en 
een informatiemarkt met onder meer 
DUO, het Windesheim Informatiecen-
trum en Almere Studentenstad. 

Goed voorbereid naar  
de open avond
Als je weet wat je nog wilt vragen, haal 
je het meeste uit de open avond. Zorg 
daarom dat je goed voorbereid bent. 
Dat kan door de online studiekeuzetest 
te maken of door het vragenlijstje van 
de online test ‘Kiezen Doe je fff’ te 
maken. Ook kun je op de open avond 
zelf de workshop ‘Kiezen Doe je fff’ 
volgen. Door alle Feiten en Fantasie 
op een rijtje te zetten, bezoek je de 
voorlichtingen van de avond met de 
juiste Focus.

Bijzondere opleidingen
Heb je nog geen idee wat je wilt gaan 
studeren?  Verdiep je dan eens in de 
bijzondere opleidingen van Windes-
heim Flevoland. Denk aan Mobiliteit, 
een veelzijdige opleiding, die techniek, 
gedrag en management combineert. 
Verder bieden we ook de unieke 
opleiding Engineering, Design and 
Innovation (Ondernemen, Innovatie 
en Techniek) die je opleidt tot een 
innovatieve technicus met kennis van 
bedrijfskunde en ondernemen. Of kijk 
rond bij de Lerarenopleiding Basison-
derwijs (Pabo), voor een veelzijdige 
baan in het basisonderwijs. En we 
hebben nog vijftien bijzondere hbo-
opleidingen voor je. Kom ze ontdekken 
op de open avond!

Meer weten? 
Wil je het gedetailleerde programma 
weten of je alvast aanmelden? Kijk dan 
op www.windesheimflevoland.nl 
Hier vind je ook meer informatie over 
de achttien hbo-opleidingen van  
Windesheim Flevoland.

Last minute een hbo-opleiding 
kiezen in zomerse sferen

PROGRAMMA OPEN AVOND

17.00 uur: opening informatiemarkt

17.15 uur: voorlichtingsronde  
opleidingen + workshop ‘Kiezen  
doe je fff’ + algemene presentatie

18.15 uur: voorlichtingsronde  
opleidingen + workshop ‘Kiezen  
doe je fff’ + algemene presentatie

19.15 uur: voorlichtingsronde  
opleidingen 

20.00 uur: einde open avond

Je kunt je aanmelden voor  
de open avond op: 
www.windesheimflevoland.nl 
Tevens vind je hier meer  
informatie over de opleidingen.

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5
1315 RC Almere

Diploma op zak, terug van vakantie, je hoofd leeg. Dit is het moment om je 
vervolgopleiding te kiezen! Daarom organiseert hogeschool Windesheim 
Flevoland op donderdag 23 augustus een last minute open avond, om nu 
een hbo-opleiding te kiezen. En om het lekker zomers te houden, bieden we 
je graag een alcoholvrije cocktail of een ambachtelijk schepijsje aan.

Windesheim Flevoland
in de zomer
Windesheim Flevoland zit niet stil 
deze zomer. Je treft ons op donder-
dag 16 augustus in het centrum  
van Almere, waar we kauwgom 
uitdelen voor een frisse start van  
het nieuwe studiejaar. En op zater-
dag 18 augustus is ons promotie- 
team op Strandfestival Zand.

Kiezen doe je fff
Een studie kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Windesheim Flevoland, de hogeschool in Almere, helpt scholie-
ren door tijdens de open avond op donderdag 19 januari de studiekeuzeworkshop “Kiezen doe je fff” aan te 
bieden. Aan de hand van de begrippen Feiten, Fantasie en Focus kunnen scholieren samen met hun ouders 
alle gedachten, twijfels en dromen ordenen. Zo gaan ze goed voorbereid naar de voorlichtingsrondes van 
de achttien hbo-opleidingen. De workshop is gratis. “De kracht van deze workshop is de eenvoud,” vertelt 
coach en adviseur studentbegeleiding Claudia Tempels. “Het is een simpel model, het bestaat uit slechts 
drie fases. Samen met je ouders loop je deze fases door en zet je concrete acties op papier.” De workshop 
duurt drie kwartier en begint om 17.15 uur. 

Kiezen in drie fases
Tempels legt het principe uit: “In 
de eerste fase zet je de feiten op 
een rij: wat weet je al, waar twijfel 
je tussen, hoe zien je vrienden je? 
Daarna kijk je naar je fantasie: wat 
is je droombaan? Maar ook: hoe 
zie je jezelf als student? Wil je op 
kamers of blijf je thuis wonen? En 
dan volgt de focus: wat wil je nog 
weten? Welke vragen ga je straks 
stellen bij de voorlichtingen? En ook 
belangrijk: wanneer wil en moet je 

beslissen? Hiermee kun je aan de 
slag.”

Ouders coachen hun kind
Een ander voordeel van deze work
shop is dat ouders leren hoe ze hun 
kind beter kunnen coachen. In de 
eerste twee fases van de workshop 
worden scholieren niet aan hun eigen 
ouders, maar aan een andere ouder 
gekoppeld. “Zo kunnen de ouders 
met oprechte interesse vragen stel
len, zonder dat ze gehinderd worden 

door hun wensen en ideeën over hun 
eigen kind. De laatste fase is uiter
aard wel samen met de eigen ouders, 
want met hen maak je concrete 
afspraken,” vertelt Tempels. En dat 
werkt: “Na de workshop zeggen jon
geren vaak: ik weet wat me te doen 
staat, ik kan aan de slag.” 

Programma open avond
Scholieren zijn op donderdag 19 
januari van 17.00 tot 20.00 uur van 
harte welkom in het gebouw aan de 

Hospitaaldreef in Almere. De studie
keuzeworkshops vinden om 17.15 uur 
plaats. Daarna volgen voorlichtings
rondes per opleiding, plus een alge
mene presentatie over studeren bij 
Windesheim Flevoland. Ook is er een 
informatiemarkt, waar studenten en 
medewerkers klaarstaan om vragen 
te beantwoorden. Een ge detailleerd 
programma staat op de website.

Windesheim Flevoland helpt met kiezen van een studie tijdens open avond op 19 januari

Meer weten?

•  Bel of mail 
Windesheim Informatiecentrum 
088 469 88 88 
info@windesheimflevoland.nl

•  like ons op faceBook 
www.facebook.com/windesheim
flevoland

•  Word vrienden op Hyves 
windesheimflevo.hyves.nl

•  volg ons op TWiTTer 
twitter.com/windesheimflevo

• www.windesheimflevoland.nl
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Windesheim Flevolandse Zaken

/ nieuws  p3

Diana Kwast van 
Welzijn en Gezondheid: 
“En nu wil ik naar 
buiten!”

/de student p5

Student Rayan Abdo: 
“Ik ben Rayan van
Bedrijfskunde, 
geen nummer.”

/ nieuws  p7

Frank Sengers van 
Onderwijs & Opvoeding 
legt uit: “Sterke leer-
krachten voorkomen 
zwak onderwijs.”

/ nieuws  p4

“Ik merk dat groei, 
innovatie en verbinding 
in deze regio heel  
belangrijk zijn.” zegt 
Kees Stolwijk, Economie 
& Management

/ nieuws  p8

Joost van den Donk, ICT 
& Techniek: “We willen 
professionals afleveren 
die kunnen verbinden.”

Dit is de eerste uitgave van Windesheim Flevolandse Zaken. Met deze krant wil 

Windesheim Flevoland de regio op de hoogte houden van wat er op de hogeschool 

gebeurt, wat er ontwikkeld en gebouwd wordt en wat de plannen zijn. 

Wat vinden studenten van studeren aan Windesheim Flevoland? 
We legden Sanne Maarsingh, eerstejaarsstudent Communicatie, 
drie stellingen voor.

 1. Windesheim Flevoland is voor mij...
“Belangrijk. Ik had ook voor een al langer bestaande hogeschool 
kunnen kiezen, maar koos bewust voor Windesheim Flevoland. 
Omdat de school nieuw is, kun je meedenken. De kleinschaligheid 
spreekt me ook erg aan, daardoor val je sneller op en kun je meer 
doen. Het lijkt me heel bijzonder dat ik een van de eerste communi-
catieprofessionals zal zijn die er afgestudeerd is. Er zijn hier zoveel 
mogelijkheden om te innoveren en dingen aan te pakken. Deze zomer 
doe ik bijvoorbeeld de marketing voor het WK basketbal dames. En ik 
zit nog maar in mijn eerste jaar!”

 2. Almere studentenstad is voor mij...
“Hmmm... Er wonen wel veel jongeren in Almere, maar of het 
daarmee ook een studentenstad is? Zelf ben ik geboren en getogen 
in Lelystad en woon daar nog steeds, ik doe niet zoveel in Almere. 
Studentenvereniging [‘endzjin] is ook niet zo zichtbaar. Ik heb een 
jaar in Amerika gestudeerd, daar was het heel gebruikelijk dat je 
na school van alles ging doen met je medestudenten. Hier gebeurt 
dat veel minder. Het lijkt mij heel leuk om bijvoorbeeld met veel 
studenten mee te doen aan de Almere City Run. Dat soort activiteiten 
zouden helpen van Almere een studentenstad te maken. We moeten 
ook meer een binding met elkaar en met de stad hebben. Als dat 
lukt, zijn we goed op weg.”

 3. Comakership is voor mij...
“Comakership is heel belangrijk voor me. Ik heb met mijn team 
een app bedacht voor studenten van Windesheim Flevoland: je 
rooster, cijfers, mededelingen toegankelijk via de app. Een 
Comakership verschilt wezenlijk van een stage. Ik moet echt 
een product leveren, bij een stage loop je alleen mee. Met een 
Comaker doe je echt iets, je bedenkt een oplossing voor de 
vraag van een bedrijf. Dat is erg stimulerend en leerzaam.”

 / De student: Sanne Maarsingh

’We willen zoveel mogelijk 
verbindingen leggen’ 
Een hogeschool realiseren die 
plek gaat bieden aan zo’n vijf-
duizend hbo’ers uit de regio.  
Met een aantal bijzondere oplei-
dingen en een onderwijsmodel 
dat uniek is in Nederland. Geen 
hogeschool aan de rand van de 
stad, maar midden in Almere. 
Dat stadshart is de campus,  
met winkels, bedrijven en voor-
zieningen om de school heen 
waar samenwerkingsverbanden 
mee zijn. Samenwerkingsverban-
den waar studenten, partners en 
school optimaal van profiteren. 
En samenwerkingsverbanden 
met de regio, die maken dat de 
jonge hogeschool van meerwaarde 
is voor de regio waarin ze staat.

Rieke de Vlieger en Duco Adema 
vormen samen de directie van 
Windesheim Flevoland. “Het is in 
Nederland nog nooit vertoond dat 
zoveel opleidingen tegelijkertijd 
van start gaan,” zegt Rieke de 
Vlieger. “Daarnaast is er in het 
hoger beroepsonderwijs veel aan 
de hand. Toch moeten we alles 
op orde hebben, alsof we al jaren 
bestaan. Dat betekent dat we veel 
bordjes tegelijkertijd in de lucht 
moeten houden. Maar het gaat 
goed. En dat zie je terug in de 

aanmeldingen. Vorig schooljaar 
zaten we twintig procent boven de 
prognose, en dit jaar zitten we qua 
aanmeldingen zo’n twintig procent 
boven het aantal aanmeldingen van 
vorig jaar op hetzelfde moment.”
Duco Adema voegt toe: “De 
naamsbekendheid in de regio kan 
nog iets beter. Daar doen we veel 
aan. We waren bijvoorbeeld nog 
niet zo bekend bij het middelbaar 
beroepsonderwijs. Daarom is er 
onlangs een convenant met ROC 
Flevoland afgesloten om door-
lopende leerlijnen te stimuleren, 
mbo-leerlingen hier in huis te 
halen en docenten voor te lichten.”

Stadscampus
De hogeschool van Flevoland staat 
in het hart van de stad en dat is 
niet voor niets. “We streven een 
stadscampus na waarbij we inten-
sief samenwerken met omliggende 
bedrijven en instellingen,” legt 
Rieke de Vlieger uit. “Een deel 
van het verpleegkunde-onderwijs 
vindt plaats in het ziekenhuis, onze 
mediatheek is in de nieuwe biblio-
theek, onze bedrijfsfitness is onder-
gebracht bij een lokale sportschool. 
Als functies er al zijn, moeten wij 
die niet ook zelf willen regelen, maar 
kunnen we beter samenwerken met 

partners in de regio.”
“Die samenwerking met partners 
wordt voortdurend uitgebreid,” 
zegt Duco Adema. “Je ziet het 
terugkomen in de Comakerships, 
maar het kan ook in de vorm van 
een gastdocentschap of activiteiten 
voor ondernemers. De ontvangst 
en de bereidheid samen te werken, 
zijn heel goed. Tegelijkertijd voelen 
we ook heel hoge verwachtingen.” 
Rieke de Vlieger: “Door de klein-
schaligheid hebben we relatief 
weinig docenten en kunnen we 
voor de meeste opleidingen ook 
nog geen ouderejaars leveren.
De docenten hebben hun handen 
vol aan het ontwikkelen van het 
curriculum en het onderwijs, in die 
zin moeten we de verwachtingen 
soms een beetje temperen.” 

> Lees verder op pagina 2

‘Ik ben onder de 

indruk van hoe de 

studenten het 

Comakership oppak-

ken, heel serieus en met 

groot enthousiasme.’

Hogeschooljaar 2012-2013

‘Toen ik mijn cv online geplaatst had, 
werd ik twee keer per dag gebeld.’ p8

Wat wil jij studeren?

Ga goed voorbereid naar de open 
avond van Windesheim Flevoland
Hoe haal je zo veel mogelijk uit de open avond van hogeschool Windesheim 
Flevoland? Door van tevoren de online test ‘Kiezen doe je FFF’  te maken. 
Zo zet je voor jezelf op een rijtje wat je nog wilt weten, wie je beslist moet 
spreken en welke opleidingen voor jou interessant zijn. Zo bezoek je de 
open avond van 7 juni aan de Hospitaaldreef in Almere met de juiste focus!

Open avond hogeschool 

Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5
1315 RC Almere

Programma 

17.00 uur: 
opening informatiemarkt

17.15 uur: 
voorlichtingsronde opleidingen + 
workshop ‘Kiezen doe je fff’ +  
algemene presentatie

18.15 uur: 
voorlichtingsronde opleidingen + 
workshop ‘Kiezen doe je fff’ +  
algemene presentatie

19.15 uur: 
voorlichtingsronde 
opleidingen 

20.00 uur: 
einde open avond

Je kunt je aanmelden voor  
de open avond op: 
www.windesheimflevoland.nl 
Tevens vind je hier meer  
informatie over de opleidingen.

De online test vind je via onze website. 
Daar kun je je ook alvast aanmelden 
voor de open avond en rondkijken in 
het brede opleidingsaanbod van de 
hogeschool. Mogelijk ontdek je daar 
hbo-opleidingen waar je nog niet 
eerder aan hebt gedacht.

Lerarenopleiding Basisonderwijs 
(Pabo) en Pedagogiek
Zo biedt Windesheim Flevoland twee 
opleidingen op het gebied van Opvoe-
ding & Onderwijs. De Lerarenopleiding 
leidt je op tot een breed geschoold 
leraar. Het is een opleiding die veel te 
bieden heeft, maar ook het nodige van 
je vraagt. Zo sta je al in het eerste jaar 
voor de groep! Pedagogiek is een nieu-

we opleiding die in september voor het 
eerst van start gaat. De opleiding richt 
zich meer op opvoedondersteuning.

Mobiliteit (Verkeerskunde)
Mobiliteit is een bijzondere opleiding 
op het gebied van verkeer. Verkeers-
psychologie, stedenbouw, techniek  
en ruimtelijk ontwerp komen in deze 
opleiding samen. De opleiding wordt 
nergens anders in de Randstad aange-
boden, dus dat belooft veel goeds voor 
jouw kansen op een baan.

Informatica (Information  
Engineering)
Een andere bijzondere opleiding van 
Windesheim Flevoland is Information 

Engineering. Deze ondernemende 
opleiding combineert ICT, bedrijfs-
kunde en communicatie om zo met 
innovatieve oplossingen voor bedrijven 
te komen. De opleiding biedt ook de 
mogelijkheid af te studeren met een 

eigen bedrijf, bijvoorbeeld op het 
gebied van social media. Het mooie is 
dat deze opleiding toegang geeft tot 
vrijwel ieder werkveld dat je maar kunt 
bedenken en dat werkgevers voor je in 
de rij staan! 

Windesheim Flevolandse Zaken

hogeschooljaar 2012-2013

Welzijn & Gezondheid
Welzijn en Gezondheid van 
Windesheim Flevoland bestaat 
uit de opleidingen Verpleegkunde, 
Logopedie, Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening en 
Sociaal Pedagogische Hulpverle-
ning. Toekomstige hulpverleners 
worden opgeleid voor een prak-
tijk die, mede door de bezuini-
gingen, aan veel veranderingen 
onderhevig is. Daarom is het des 
te belangrijker dat professionals 
in de zorg niet alleen uitstekende 
vakmensen zijn, maar ook een 
ondernemende houding hebben. 
Op de hogeschool in Flevoland 
krijgen ze net dat beetje extra 
dat nodig is om die toegevoegde 
waarde te leveren. 

Diana Kwast is manager van Wel-
zijn & Gezondheid. Het afgelopen 
jaar is ze vooral bezig geweest de 
opleidingen goed op de rails te zet-
ten. Het aantal inschrijvingen van 
het afgelopen studiejaar overtrof 
de verwachtingen ruimschoots. 
“Het was een mooi, maar hectisch 
jaar,” zegt Diana Kwast. “Voor de 
opleiding MWD bijvoorbeeld waren 
er 76 inschrijvingen in plaats 
van de 16 waar we op gerekend 
hadden. Het was niet eenvoudig 
snel een goed docententeam samen 
te stellen dat voldoet aan de eisen 
die we stellen. Het hebben van 
een master is een harde eis en dat 
is binnen de welzijns- en gezond-
heidswereld lastig. We hebben 
samen met het werkveld gekeken 
naar de mogelijkheden en inmid-
dels staat er een team waarmee we 
het volgende studiejaar starten.” 

Samenwerking werkveld
De samenwerking met het werk-
veld is intensief. In juni was er 
een ontmoeting met zo’n zestig 
verschillende Flevolandse instel-
lingen. “We hebben verteld wat we 
het afgelopen jaar gedaan hebben 
en de rol toegelicht die de instellin-
gen kunnen spelen. Daar kwamen 
zaken uit die voor het werkveld en 
voor ons nuttig zijn en waarmee 
de kwaliteit van ons onderwijs 
verhoogd kan worden. We hebben 
binnen onze opleidingen ‘special 
weeks’ waarbij we het werkveld 
naar binnen halen. Mensen van de 
stichting MEE, Vitree of Jeugdzorg 
vertellen over hun werk. Daarnaast 
geven we de studenten de gelegen-
heid vrijwilligerswerk te doen 
waarmee ze studiepunten kunnen 
verdienen.”

Ondernemend zorgen
Net als alle studenten van Windes-
heim Flevoland gaan de studenten 
van Welzijn & Gezondheid aan 
de slag met Comakerships. Diana 
Kwast: “Comakerships zijn echte 
opdrachten voor externe opdracht-
gevers die op locatie uitgevoerd 
worden. Comakerships maken ons 
onderwijs bijzonder ten opzichte 
van andere hogescholen. Het biedt 
de kaders voor het soort onderwijs 
waar Windesheim Flevoland voor 
staat. Binnen dit cluster hebben we 
een mooi programma voor de ko-
mende vier jaar neergezet waarmee 
we ruimschoots kunnen voldoen 
aan de landelijk afgesproken com-
petenties. Behalve het onderwijs-
programma is er de onderzoekslijn 

van het lectoraat Klantenperspec-
tief in Ondersteuning en Zorg. 
Dat samen zorgt ervoor dat onze 
studenten mooie dingen kunnen 
doen, het zijn niet alleen goede 
vakmensen, maar ze hebben net 
dat beetje extra. Daarmee wordt de 
branche uiteindelijk naar een hoger 
niveau getild. Wellicht dat we in 
de toekomst ook aandacht gaan 
besteden aan bedrijfskunde, aan 
ondernemen in de zorg. Kun je een 
verpleegkundige mee laten denken 
over zorglogistieke processen? 
Wij denken van wel.”

Naar buiten!
De opleidingen staan nu als een 
huis. Het onderwijsprogramma, 
de Comakerships en het lectoraat 
vormen een stevige structuur waar-
binnen studenten opgeleid worden 
tot zorgprofessionals. “En nu wil 
ik naar buiten!” zegt Diana Kwast. 
“Ik wil naar de organisaties toe, 
afspraken maken over het prak-
tijkleren, de Comakers.
En gezamenlijkheid bevorderen. 
Als je welzijn en gezondheid 
voor de patiënt centraal zet, kun 
je elkaar op de inhoud vinden en 
heb je een gesprek. We hebben al 
veel mooie partners. Het is nu tijd 
om die samenwerking nog meer 
inhoud te geven.”

‘De opleidingen staan als een huis, nu wil ik naar buiten!’

Voorbeelden van Comakerships 
Welzijn & Gezondheid
 Casus
De thuiszorg is ontevreden over de manier waarop de overdracht is 
geregeld van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis.
Verpleegkundigen zijn onvoldoende op de hoogte van de specifieke 
problematiek van de ontslagen patiënt. 
Comakership: De student Verpleegkunde onderzoekt waar het mis-
gaat en hoe de overdracht beter kan worden georganiseerd.

 Casus
Veel jongeren in de stad maken schulden om luxegoederen als 
vakanties en telefoons te kunnen betalen en raken zo al jong in de 
problemen. Een organisatie voor algemeen maatschappelijk werk 
heeft nog weinig ervaring met deze doelgroep en zoekt een passende 
aanpak om deze jongeren te helpen. 
Comakership: De student Maatschappelijk Werk bedenkt een me-
thode voor jongeren om hun financiën op orde te krijgen. 
Ook denkt de student na over goede voorlichting om problemen te 
voorkomen. 

‘Comakerships 

maken ons onderwijs 

bijzonder ten opzichte 

van andere hogescholen. 

Het biedt de kaders 

voor het soort onder-

wijs waar Windesheim 

Flevoland voor staat.’
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